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ΥἹΕΑῸ ΟΟΤΊΙΞΞΙΜΟ 

αῦ ΕΠ 1}0Ὸ ΠΕΡΜΟΒΙΗ ΤἹΠΟΜΝΡΒΟΝ 

ΟΑΙΘΙΝ ΒΑΡΗΑΜΝ ΑΙ, 

Θυσμ παροι, πὶ Το ρβομθ, Ρ]αθομπῖβ ααποῦ 46 ΤιθρΊθιιϑ 

ΠΠθγῸΒ. ἄθππαο ἰγδοίαυββθπι, ὙἹἀἸββθύλατιθ πι]ύα 10] 5815 ῥτο- 

ὈΔΌΙΠΠΘΥ ΟΟΥΤΙΡῚ ῬΟ586, απ δηΐθα Π1ΠῚ18. ΘΟ] ἀθθρου [016 

ἰδ 81 1ΠΒΆΠ8 111 τηοῦθο αἰϑοία ρυθϑύθυ: θύσῃ, θχύθιαρ!ο, αὖ 

Πύ, τηθοῦτη δριζαγθ ΟΟΡΙ, ἀπαοτηοᾶο οΟΠ]θοξτα8. τηθᾶ8 ΟΌΤΩ 

Ῥϑτιοῖβ 11118 ΘΟ ΠΟ ΥΘΠΏ, ααϊθὰ8 οτὐαῦϊο Ῥ]αΐομ8 ἃ ῬΑ θα 6 

οὐ Βουαϊθυβ τϑουρογαΐα δα] Ἰπουπαϊίας!β δ]]αὔπτα οββθῦ. 

Ταπάθη ἢδθο, ασπϑηξα]δοισπατ6 βἰηύ, βθουβὶπὶ σα]ρατ οοπβοαϊ 

οὐ δα ὧδ τοϊτξίθυθ, αὐροίθ δα 7πα]θθπι τπαχῖτηθ 1ἀοηθατη ΘΠ 6 Π1- 

6116 Ξϑα τ] ββίτηθση. (18 ΘΠΪπη ΤΊ 6]1π|8 1η 6119 10 δῦ ααδτὴ τηθη- 

081 βιπὖ 1Π1 ΠΌΤ, οὐ απδπι αἸρτ ἰατηθη ααἱ Ἰαραηΐαν ἢ Αἰαπθ 

αὐ ηδτη απ] θη 8]ΠΊ1]τι0 πιοᾶο ὉῸ] ῬΘΥβαΒ θ᾽ 6 ῬΟΒΒΘΙΩ τῖῦ 1056 

ἴθ Ππΐο ΟΡΘΙῚ ΔΟΟΙΠΡΌΓΘΒ, οὖ ποία 111 πῶ ἀοοίτπῶ 1ῃ Τ,ΘΡΊΡιΒ 

ΤΘΟΘΗΒΘΗΟΙΒ πΐΘΙΘΓΘ; {ΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠῸΠ ΠΊΟ6Ὁ 1Ππ4 Ὡρραγογϑῦ 

αποα ἔθυθ οπηπῖθυβ πούττη οϑί, ῬΒ]]ΟΒΟρἾθ6 οὖ ογαίϊομβ Ρ]Α- 

[οπῖοθδ8 ῬΘυ Εἰ ββί τη πη ἐθ 6888, ὙΘΓ τη οὔϊατη 11π4 “ποά ΌΓῸ τηο- 

ἀοβίϊα ἔπα σα]ρὸ οβίθη ἄθυθ ΠΟ] 1801, ΘΟ Π] ούουθτα [8 Θ586 ῬΟ580 

[ο]Ποἰββδίτησιση. ΜΘμΉπ ααστα ῥαιοὶβ ροϑῦ ῬΒΠ]ΘΡατη οαϊίαχτα 

αἰθθυβ ᾿τίθυαβ ὑπᾶϑ ΔοοθρΊββθιη, απᾶπὰ οΤαΥΙΟΣ ὑπ]6 πὶ αποᾶ 

ΘΟΥΥΘΟΙΟΠΘΙΩ απδπᾶδμ ἔπδτὰ ΠΟ ΟΡΡουύα8 θββθη. Ηδπὸ 

απαοπίδτη, 5βιοαῦ τηυ]ύαβ 41185 δουΐθ τϑρογίαβ, πυπαυᾶτη τψαϊ- 
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1 ὌΠ ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ ΓΕΟΘΊΒΤΙΒ ἘΡΊΒΤΟΙ,Α. 

σαβίϊ, Ηΐο ΔΡΡΟΠΘΠΙ, 410 ΟἸΠΘΒ. ΘΧ ὍΠῸ Βρθοίτηϊπθ 1η66111- 

σαμῦ, Δ: ῬΥΣΘΟΪΔΤΆΤΩ, 51 πιο γ61165, ἴῃ βϑυτηομθ Ῥ]αίοπῖοο 

ΟΡΘΙΆΠ πᾶναγοβ. [πὶ ΡΒ. ὅδ, Α, Ἰορταγ. Πρω: τίνα δὲ 
ταύτην αὖ δεῖ καλεῖν ; Σω: Ζ4ῆλον ὅτι ἣ πᾶσαν τήν γε νῦν 

λεγομένην γνοίη. ἘΘΟΟΒΒΙΠῚΘ ΤΟΒΟΙΊΌΙ πι551501 : Ζῆλον ὅτι πᾶς 

ἂν τήν γε νῦν λεγομένην γνοιη. ῬΟΒΒΘΠῚ Ῥ] ΤΊ Πα 8118. ΘΧΘΙΏΡΪ8 

ῬΙΟΐοσσθ, ἀπᾶθ ἀἸβοθυθηῦ 1111 1ῃ ῸΒ ΠΌΡΘΙ ᾿πυθοῦτβ βπτη. 60Π- 

θοῦ ΤΤΤΙΠῚ ἸΥΤΊΒΟΥΕΒ, (6 ΠθΟσ 6 1π οοϑΐτι ΠπΟΒύΓΟ ΠΤ ΘΟ ἈΠ σΠα 

6556, αὐροίβ 4αἱ Τὰ7Ὸ αὐ] θη] ἀρπα ποβίγαίθ 56 ἰϑπλθη 581π|- 

ῬΘΙΥΪΠΊΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟ αἰΐτα ΟΟΙΟ65 ΒΆΡΟΙΘ δᾶθαβ, οὖ πιο Οὐεθοῖ- 

ἰαἰῖβ ΒΘΠ501 οοπύχα ΟὙΘΘΟΌ]ΟΥΤΤΙ Βύπροσθμη οοπβαθυθ. 870 

ΠΟΙ ΤΥΤΆΌΘΙΊΒ, ὙΠ’ ὉΙΠΏΙΟΙΒΒΙΤη6, απο ΟΡΘΙ]Άτη τηθατη ἴπ ᾿ΟΟ 

1ιῖῦτο οοἸ]οοαΐαμι {101 ἸΠΒΟΥΊΌΟ ; ΠῸΡΡΘ ταῦτ βιιπὶ τητ]ΐοβ ἴΌΤΘ 

41 ααδτην!β δορί βίοϊαμι ἰαπασδτη ἃ ΤὴΘ βου ρίδτη ἸΘΡΌΓΘ Υἱχ 

αἸρσπαγθηΐα, ἰᾶτηθη πὐροΐθ δα ἰθ τη] ββᾶτα ᾿ΠΒΡΊΟΟΥΘ ΠΟΙ ΤΘΟὰ- 

βατθηῦ. ΡΥΪΠΌΤΩ ΤΟΊ 1 ἸΠΊΎΘΙΒ:6 αἸβρα α 101}15 τἀ παπδτη ἀπὸ 

βαπάεαχηοηΐα ἸδοϊαΠ), απϑθ νοῦ διπῦ ΠΘΟΠΟ ὑπίθ ΟΠ] πα ἸΟΔὈ]8. 

Οοπίοπαο τρια ΠῸΟῸ Ορὰβ ΘΌΡΙΙΟΙ ΟΟΥΤΌΡἐΘΙατμι ΘΘΠΘΙΌ 

αυϊοαπία οϑῦ Πίργαττιηϊ ΟΞΘοατιιμι ἰΟΠΡῸ ΘΧΒΙΙΡΘΙΆΙΌ, Β010- 

Ἰοστιτα δαἀαηςαπ θη 5, δῦ ΒΙ Πρ Οὐ τιπὶ γοο ΡΠ] ΟΤτιπὶ Βυ 118 015. ὁχ- 

ΤΘΙΩΪ5. ῬΘΙΡΘΟΙΆΠΙ ΒΟΙρΡΌϊ5. (ὑποτηοάο δαΐοτῃ 1 βοῖο, 4α θαϑυθ 

ΔΡΘΊΠΠΘΗ ΙΒ ῬΓΟΌΆΤΟ Ῥοβϑατη ὃ ΝΟΠΊΡΘ 851 ὈΟΠΊΠ ΠΠΤΗΘΙΤΗ 

Ἰοοουτπι αὐύα!οτο, σαι ΠΘῸ ῬῸ8 πθὸ οἂρτῦ οοπδίοί, ὨΙΒαπι6 

τηορᾶο τοβθοῦο ϑῃ ]θπιαΐθ, τοὺ τητίαϊβ Θχύγοηβ ΒΥ 1818, 

Πἰζογθτα οὖ ΒΘΗΒΌΙΩ ΤΟΒΟϊ 61Ὸ, ΠΘΟΘΒΒΟΡΙΟ, παὖ ΟΡΙΏΟΙ, 566 86- 

[ᾺΣ ταὰ]δοθ 8105 ἰοθὺβ 6586, 411 Β᾽ΠΉΊ]Θ τ τηραϊοίπατη οχ- 

Ρθοίθηῦ. (ἡ θβυϊομθηι Δ Ὁ ΘΧΟΙΏΡΙ18 ἰοΐαπι Ῥπάρθτθ 1πί6]}1 15, 

ΠΘΑῸΘ 81 ΓΘ 1} ἴα Θ556 ῬΙΌΌΔΥΘΙΟ, 1110 Π18 716 [6 Π6 11 τιῦ Οδτιβᾶτα 

ΟΣ Ποῦ ἴἴὰ [αούπτη 510 δἤθσατη. ψεαμίδηθη π6 46 οδιϑβδ, 

αὐ]46π| ΠΆΤΙΟΪΑΤῚ τθοσβο. (ἡ ἀαπ!ἃ οδῦ νϑίθγατα ᾿ΠΡτοσθτα 

ΤιΘρῸ 5 σομ ] ΠΘη πὶ ἃ ὯΠῸ ΘΟοΙηΠ 16 ΠΠΌΤΟ Τ]ΘΠΆ556 ΒΌΒΡΙΟΟΥ ; 

Βῖο δαΐοπι, πὖ Ραΐο, {1461 Δ πΠῸ ΘΟ 166 ἀθβουιρύμβ δϑῦ ἴπ απὸ 

οχύγθυηθθ ΒΥ} 085. ΘΟΙΏΡΘΠΑ 8. γΟΟΪ ΒΌΡΘΙΡΟΒΙΓΒ ΒΟ Ρ θα μὐαΓ ; 

μη ἰαοΐαμι οβὺ αὖ ααὶ ΟΟΙΏΡΘΠΙο56 βουρύστη οοαϊοοια 46- 



Ὲ ῬΡΙΙΑΤΟΝῚΒ ΠΕΘΙΒῸΒ ἘΡΊΒΤΟΙ,Α- 1 

ΒΟΥ Ὀαύ, ααστη ἃὰῦ ΒΙΡΊατιιΠ Ὑἱπὶ Ἰρποραγθύ, ααὖύ ἀπούαβ 

ΠΟΙ αἰἸβοου που ϑῦ, ΒΟ ΡΊββῖ πη ἢ Π8]65 Βυ1]]αθὰ5 Θχοοριίασθ οοδοῦμβ 

8:0. Ησοο δῃΐθῃηι τὐροΐθ ἱρμᾶσιιβ ΠΟμΟ οὖ σα] δα ΟΡΘΙῚΒ Θχ! στα 

Τοβπαγθύ, 10α, Δ Πλ]ἰδύσαν!ῦ τιῦ οαϑιιβ δῦ οεθύθσα δ] αβηηοα! δά 

ῬΙΌΧΙ σα πτη απο αι νοοα θα απ Δοοοιητηοααγού. ΝΌτΙα ὅπ ῥαΐαβ 

δΠΠὰπᾶθ δοοιϊθθθ ατιοα γ.0. ἴῃ ἰοοο, αὶ ἰπΐτα οἸζα ὈϊθαΣ, ῬΙΤῸ 

γοῖὰ Ἰθούϊομο ἐφ᾽ ἵππων ὀχούμενα, αυδτη ΠΘΠ1Ο ἃμΐθ Ἡ ΘΙ Π ΠΤ 

ΤΘἀΟΘΘΙΘ διδι5 οϑύ, ἐφ᾽ ἵππων ὀχουμένων ἴῃ ΟΠ] ΠΙᾺ ΘΟΘΙΟΙτι8 

Ἰοοριθαν ἢ Τδίμθ Ποὺ δ] αβῃιοαὶ ρϑοοαύμπτῃ. ααοα 86116] ἰμηύθμι 

δατοϊύξαπύ ΠΟΙ Ϊπιθ8, 8 Ῥούϊι8Β 6Χ ἰδηΐθθ ΒΟΘΟΡ 15 ᾿ΠΟΊΟΙΒ 

ΔαΡ ΓΑ ᾿1οϑῦ τατ]ύα, Οὐ απ. Πα ΠῚ ΒΌΡΘΙΘΒΒ6. 5116 ἀθρτδναία, 

486 ὕππι ἀδιηστῃ δα βαηϊ αΐθηι τοϑυϊ θη! αππὰπὶ 48. τηὰ]ὰ 

ΤΡτανἸοσατη Π46 γοῦὰ βθηΐθηὐία Ῥιρθυ 1 Ὁ Τίααπιθ ΘΡῸ ἤὰποὸ 

ἸΔΟΥΘΙΩ ῬΙῸ ΥἹ111 Ῥασύθ ππῸ ρΟΥΘαΙδ1 ; 564 Π6 Οχύτα Θριβίο!ς 

ἢποβ δυαρθύμ" αἸβραίαῦιο, ὑγ65 ῬΓΊΟΤΘΒ ὑαηύππι ΠΠΌΤΟΒ ῬΘΥΘΌΓΤΆΠΊ, 

ὙΘΡΌΠΙ ἴα παὖ 1π ἰογῦϊο ΟὈ]αύα, ΟΟΟΆΒΙΟΠΘ. ΒΙΠΔ1]1π 1 ΤΠΘΠΘΟΥΠ. 

ΘΧΘΙΏΡΙα ἃ παύου γ6] αὐΐπατιθ θα θη ] τι8. ΠΠΌΤῚΒ. ΘΧΡΙΌΤΊΔΙΗ. 

Θύο [αοΐο Ῥϑυΐου]ο Βρθυῦὸ ἴΌγθ τίὖ, ἴθ μονίαμίθ, 8111 1ῃ Θυπᾶ θη 

ΘαηΡατι ἀοβοθπαδηΐ, ἀπ46 οὗ 8101 ἰΙαπάθηι οὐ Ῥ]αὔο 18 ̓ἰθούου! 8 

ΘοΙητηοα:ὐαίθιη. ρασι μη ΠΘΟΘΒΒΘ δϑῦ. 

Τηϊαπι ἐβοίαπι ἱπ Ρ. 627, αΌἱ Ἰορίθαν : καὶ οὐκ ἂν εἴη πρέπον 

ἐμοί τε καὶ ὑμῖν τοῦτο θηρεύειν, ὅτι νικώντων μὲν τῶν πονηρῶν 

ἥ τε οἰκία καὶ ἡ ξυγγένεια αὕτη πᾶσα ἥττων αὑτῆς λέγοιτ᾽ ἄν, 

κιτιἑ. Τιβρα ὅ τι. ὀχ ῳιφὶ).67.0, “ι 816 θῶ 768 ὅ)) φίία 8ὲ ἡφιργ οὐδὲ 

οἱοσέογο8 ἤμθγη ορρίί. 

Ῥ. 028. πότερα δ᾽ ἀπολομένων αὖ τῶν ἑτέρων [ εἰρήνην τῆς 

στάσεως γενέσθαι] νικησάντων δὲ ποτέρων, δέξαιτ᾽ ἄν τις μᾶλλον, 

ἢ φιλίας τε καὶ εἰρήνης ὑπὸ διαλλαγῶν γενομένης, οὕτω τοῖς 

ἔξωθεν πολεμίοις προσέχειν ἀνάγκην εἶναι τὸν νοῦν. (88 

ἸΠΠΟΙΠ15 1ΠΟΪΤΙΒῚ ΤΠ] 116. 680 ΘΟΏΒ1110 Βοιρία βαηῦ τὖ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ]ΟΠ1Β 

ΒΘΡΊΘΙΩ ΤΘΟΙΡΘΙ ΘΠ 111", 510 ΘΠΪτη ροϑῦ ποτέρων ροβῖία {πϑβθηΐ, βοα 

ῬΙῸ Β6Π0110 παθοπάα βαηὺ Ῥᾶλιτα ααϊάθιῃ α01}1, ααοά ᾿πη ρου τ 

ΠΌΤ ΑΥΤΒ. Θ ΠΌΤ ΟῚ Τϑοθριῦ. 

029. φέρε δή" ποτέρους καὶ πρὸς πότερον ἐπαινῶν τὸν πόλε- 



ΙΥ ῬῈ ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒΤΒ ἘΡΙΞΤΟΙ,Α. 

μον οὕτως ὑπερεπήνεσας, τοὺς δ᾽ ἔψεξας τῶν ἀνδρῶν ; ἔοικας 

μὲν γὰρ πρὸς τοὺς ἐκτός. ()υἱ τηθοῦτη βοπίᾧ ἐπαινῶν, χαρά 

ῬΘΓααδτα ἱποοιητηοᾶθ ροβιύαπι πρὸς πότερον τὸν πόλεμον ἴτη- 

Ῥοαϊδ πὸ ὑπὸ ἔβπούθ ἀθουγσσαῦ, ΤηϑΠθΓῸ πὸΠ Ῥαὐϊούαν. Ουοά 

γΘΙῸ βοαυϊα, τοὺς ἐκτὸς, τη] θϑύπτη οϑῦ ρυδγητηδίϊοο ἀβθουΐ, 

ααὶ απ ΑΥὙἸΒίΔΤΟΒΟ 51 Π11}15 δῦ αυδτη ἰὰρ8 οαηϊ. ἴμ6ρ6 τὸν 

ἐκτὸς. 50. πόλεμον. 

680. Ὥσπερ τό τ΄. ἀληθὲς, οἶμαι, καὶ τὸ δίκαιον ὑπέρ γε 

θείας διαλεγομένους λέγειν. ΤιΒρα, ὑπέρ γε θείου ἀνδρός; 580. 

εἶδ Μῆήμοθ. ἜΥΟΥ οΥαΒ. θϑῦ 6 ΘΟ ρ 6 Π 1118 ποοϊθοίβ. Θεῖὶ ἂρ, 

ΒΌΡΘΙΡΟΒΙ ΙΒ. ΘΟΙΏΡΘΠΙΒ ΑἸ ουὶ Βυ]Π]αΡεθ οὐ, ΑἸ ου ος, “απ 

ἴῃ θείαρ ἀθρταγαΐα οββϑῦ, ποὺ 1ἴπ θείας τηπίαύατα δύ. Μοχ 

Ἰοσοηάυτη νἱάθίυν : καὶ τὰ εἴδη ζητεῖν αὐτὸν ἐν τοῖς νόμοις, 

οὐχ ἅπερ οἱ τῶν νῦν νόμων νομοθεται προτιθέμενοι ξητοῦ- 

σιν. Ῥδοῖο ὑπέρ γε θείας πολιτείας ἃ. Τιομπι}1118. Ὑ]115 ἀοοὐβ 

Ῥτοροβίθασμη 40 Ἡθυτηδηπο τϑοθρύμμι θβ886. αὖ πο 46 οὐοίξαΐθ 

ρίζαν, βοᾷ 46 υἱτοὸ 4ἀθ απὸ ἰηΐτα αϊοϊίαγ, ἐτίθει βλέπων, εὖ 

ξογίαββθ δἰίϊδτη ἐζήτει, απο ααστη ἴῃ ζητεῖν ΘοΥτπαρύυτα ϑϑϑθῦ, 

αὐτὸν δα]δοΐαμῃ εβύ. 
691. Μοπαὶ δά ῬΒΠ]θυμ οχ ϑίοθθι Εο]. ῬΉ 5. ἴῃ καὶ ἐὰν 

μὲν δέχηταί τις τὰ μείζονα πόλιες, κτᾶται καὶ τὰ ἐλάττονα--- 

ῬΙῸ πόλις κτᾶται---(ϑἴον. παρίστασθαι) Ἰδσρεπάσυτη παρίσταται. 

Μοχ [ἰθρθ, μετὰ νοῦ. ΑἸ τὴν δημώδη σωφροσύνην δ 1118 

4αδιη φρόνησις οοτηϊξαΐα! αΙΒΟου ΘΠ άδτη τηοηθύ. Μοχ ἰθρθη- 

ἄστη, μετὰ δὲ ταῦτα τὰς ἄλλας πράξεις τοῖς πολίταις εἰς ταὐτὰ 

βλεπούσας τούτοις εἶναι διακελευστέον. (ξ6 Θῃηΐτη Βθα απ 1, 

παυρίϊςο, ΠΘτοσιιτα ᾿ηϑυ δα 0165, Δ ο] Θβοθ  ]Τη ΒΘ ΤΠ] 16 60110- 

αὐῖαὰ οὗ βύπαϊα, αποα Δ|1π4 ΠποΙηθη απᾶπη πράξεις ὨΆΡΘΤΟ ροσβαπὺϑ 

ἥϊη προστάξεις το] Ππαπιαύμτ, αϊνουϑὶ δ᾽ πὖῦ ΠΘΟΘ588 δῦ 41 προσ- 

τάσσουσι 8 1ϊ5 ηυἱ διακελεύονται, φιοᾶ οοοἴοτοθ ογαύϊομί οοπ- 

ἐναάῖοῖύ. Τὰ ΤΉπογ 46, γν. 89, δυνατὰ δ᾽ οἱ προύχοντες προσ- 

τάσσουσι Ῥῖο πράσσουσι Ἰοσοπάστη τηοπαϊῦ ΒαΤροβίαβ; 1ἢ 

Ξγποϑῖ Εριβῦ. 94, τη10. Οοαα. 4111 πράγμασιν, 8111 τοοΐθ προσ- 

τάγμασιν ὨδὈαΠΐ. 



ΠῈ ῬΙΑΤΌΝΙΒ ΤΕΘΙΒῸΞ ἘΡΙΒΤΟΙΑ. Ν 

θ88. Ῥ]αΐομθπι βου ρβῖββο οσϑᾶο: ἢ καὶ πρὸς πόθου τε καὶ 

ἡδονῆς τινὰς δεινὰς θωπείας, ἀο]ούο ᾿πὰ}1}1 κολακικάς. 

θ8ὅ. οχίγ. τὲ διάφερον ἐν ταύταις ταῖς πολιτείας, [ἢ ταῖς] 

τῶν εἰκῇ πολιτευομένων ἀνευρήσομεν. Ἐπ ρασαχμα Ῥαύστα τΘ- 

ΘΘΏΒΟΙΘΙΩ αἱ οΘΠΙΟγΟΒ 11105 ἃ διάφερον ῬΘΠαΘΙΘ ποη 1η 6116 χ1ύ. 

Ῥγούθγθα Ἰθβσθηάστῃ μῶν τι, οὖ ἑογίαββθ ἐνευρήσομεν. 
040. νῦν δέ γε οὐ στρατοπέδου περὶ λέγομεν ἄρξοντος. ἐν 

ἀνδρῶν ὁμιλίαις ἐχθρῶν ἐχθροῖς μετὰ πολέμου, φίλων δ᾽ ἐν 

εἰρήνῃ πρὸς φΐλους κοινωνησόντων φιλοφροσύνης. Τι6ρθ στρατη- 

γοῦ, πέρι, 4616 ἐν, Ιθρ6 ὁμιλίας, αποα Θοτηπηπη1θ1" απ ἐχθρῶν 

οὐ φίλων οαρίθπάυτη οϑύ. Ηξθὸ 81 ουἱϊ δυάβοίοσα υἹἱαθαμίαμ, 

ααφτατη. οΧχ 1110, βθυῖπ6 ροββιὺ αὖ περὶ ἃ οὔϑιι 50 ἄρξοντος 

ἰηἰου]θοῖο λέγομεν αἰ Π]αὔπν : ἀθιπαθ αὐτατη ῬΙαΐοπθ ἀἱρηϑ 

γί ἀθαῦαι δηὐο515 ἄρξων στρατοπέδου---ἄρξων φίλων" οϑί- 
ΤΌΠΟ αυ]α 5101 νοὶ, ἄρχειν στ. ἐν ἀνδρῶν ὁμιλίαις. Ζϊά. 

ἱπῆτα. Ι6ρ6, μεθυόντων γὰρ μεθύων καὶ νέων ἄρχων μὴ σοφός. 

042. ἴσως μὲν οὖν καὶ πᾶσι τοῖς παισὶν ἐπειδὰν ἀκούσωσιν 

ὅτι τινὸς εἰσι πόλεως πρόξενοι, ταύτῃ τις εὔνοια ἐκ νέων εὐθὺς 

ἐνδύεται ἕκαστον [ ἡμῶν τῶν προξένων τῇ πόλει]. Ὑ1ά 6515 απδΤα 

ῬαΪοῦγθ οοποϊπαηύ ἡμῶν οὐ αποα Ββϑαυϊίαν καὶ δὴ καὶ αὐτός. 

Μοχ 4616 πρὸς αὐτὰ, απο ΜΟΡΊΠυτ Ἰαπαἀαΐογθβ Ἰυχία αἴατθ 

γιαρογαΐοσθθ Αὐμθηῖθηϑίθτη ᾿πηραρπδηΐοιη οἰποίαηί. Ηἱ8β 

ΤΑΪΒΘΙῚ τηδο βύ6}}1 που ρυθύ ]Ο 1 τι8 γΆ] 616 1π|5518, νἱ46. σαδηη 

Ῥα]οῦτα οὐηπῖα ῬΙοοθάδηύ. ΠΌρΡΙΘχ δἤογίαν οατιθα οὐ ἐάΠὶ 

ΘΠη106 ἴῃ ΑΥὐΠΘηἸθηβίπτῃ οἰ γιἐαΐθηῃ ἰθοίμβ δι ; Ῥυ]πηαπ ααΐδ 8 

ΟἸΨΙ 15 5018 ΒΘΠΊΡΟΙ ΔηἀΙοθαῦ ἡ σὴ πόλις, ἀοἰπάθ αυϊα ἐμάχετο 

πρὸς τοὺς τὴν πόλιν εἰς ψόγον ἄγοντας. 

048. νῦν γὰρ ὀνειδίζοντες ἐπαινοῦντες θ᾽ ἑκάστων τὰς τροφὰς 

λέγομεν ὡς τὸν μὲν πεπαιδευμένον ἡμῶν ὄντα τινά, τὸν δ᾽ 

ἀπαίδευτον, ἐνίοτε εἴς τε καπηλείας καὶ ναυκληρίας καὶ ἄλλων 

τοιούτων μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα ἀνθρώπων. Οοτταρία 

ἢδθθ 6888 ΠΘΠῚΟ ΠΟῚ Υἱαθύ, β6α τϑιηθάϊιμη ἴῃ Ῥτοπιρύιμ οβϑύ. 

1μ6ρ6, καὶ ἄλλα τοιάδ᾽ οὐ τῶν μάλα πεπαιδευμένων σφόδρα 

ἀνθρώπων. Μοχ υδὶ 46 φαάθιη ᾿πϑυι αἰ μ 6 βου πο ϑϑύ, Δθβασ 8 



Υ] ΤῈ ῬΙΑΑΤΟΝῚΒ ΠΕΘΙΒῸΒ ἘΡΙΘΤΌΤΙΙΑ. 

Ἰθρτία!, τὴν δέ εἰς χρήματα τείνουσαν ἤ τινα πρὸς ἰσχὺν ἢ καὶ 

πρὸς ἄλλην τινὰ σοφίαν. ()αϊὰ 510 αἰδγιοά γοῦν παπᾶ [8 01]6 

ΟἸΧΟΙΙΒ ; ΤΟΡῸΓ δαΐθπι οουθι μη 886 σοφίας φϑητιβ, ῬΙαπθ ἴῃ- 

δαστύατη. ἘΟΌΟΙΘ αυ] 4611 ΟραΒ οδῦ τῶ σοφῷ πύκτῃ Ὑ6] παγ- 

κρατιαστῇ, 564. ΤΟΡῸ1 ἸΡΒΌΠΩ, ΟΡΊΠΟΥ, ΠΟ οϑῦ σοφία. Τι6ρῈ, 

ἢ τὴν (80. παιδείαν) πρὸς ἰσχὺν ἢ καὶ πρὸς ἡντινοῦν σοφίαν. 

θ4δ. καὶ οὕτω δὴ περὶ θαυμάτων ὡς ὄντων ἡμῶν ὁ μῦθος 

ἀρετῆς σεσωσμένος ἂν εἴη. Νρατμθ ἀρετῆς ῬΙῸ περὶ ἀρετῆς 

αἰούαμη ἔδυυὶ φροΐθϑύ, πθᾷὰθ [Δ α]α 1116 περὶ ἀῤετῆς οδύ, 564 

περὶ θαυμάτων. ΜΊΠΗΙ αυϊάθιη Ῥ]αίο ΠΪΜ1] «ἰϊπα ἀοάϊββο 

ψιαθύαν ααᾶτη ὁ μῦθος ἄρ᾽ ἔτι σεσωσμένος ἂν εἴη. ΑἸ1ῸΙ αἰχιύ 

ὁ μῦθος ἐσώθη καὶ οὐκ ἀπώλετο; υὑπᾶθ Ἰἰφαθύ Ῥγονθ τ Πν 

αυϊάθηη ἔμπῖββθ ὁ μῦθος ἀπώλετο, ου]ὰ8 οΟπίγατατα 46. 8015 

ἔα 0115. Ῥυθιοαγθ οατῃ νϑ]]οῦ ῬΙαΐο, ἐσώθη Ἰπνγοχιύ. Οπδᾶτα 

αρίθ τϑὶ᾿ οοηνθηϊαπύ ἄρ᾽ ἔτι ΑἸΡΊΙΟΘ γογΐθμαο Ῥθυβριοἱθίαν. 

“Απᾷ 5ο {π6 416 οἵ ουὐν Ὀδίπρ' ραρροίβ γ71}} ψοΐ βἰαηᾷ σοοά 

ΩΤ 6)" αἰϊ.᾽ 
6047. ἄρ᾽ οὐκ ἂν νομοθέτης καὶ πᾶς. . . . σέβει. Τ,. οὐ καὶ. 

649. ὀρθῶς ἄν τι πράττοι. 1) 6]6 τι, αποᾶ 6Χ τηὰ]6 τϑροϑίϊία 

π᾿ οὐὔπμη οβῦ, οὖ ἴῃ ἔπο οὐδίϊοηῖβ, (πᾶ) οϑθύθυα, πὸ αὐ{]ΠΡὉ,) 

πα ]]ὰ8 ἀαθῖίο φαΐπ πηθοὰπὶ ᾿θούατιιβ 515, πρὸς δὲ τὴν ἐσχάτην 

πόσιν, ἀπαλλάττοιτο----τὴν πάντων ἧτταν φοβούμενος ἄνθρωπος 

ὧν---τοῦ πώματος. 

θὅ4. ὃς ἂν τῇ μὲν φωνῇ καὶ τῷ σώματι μὴ πάνυ δυνατὸς ἡ 

κατορθοῦν ἢ διανοεῖσθαι, τῇ δὲ ἡδονῇ καὶ λύπῃ κατορθοῖ. ὥθῃ- 

ΒΒ δρογῦίθ ἥασρ!αῦ ἣ διανοεῖται Μοχ ρΙῸ ψυχῆς ἐν πόνοις 
ἐρχομένης, ᾳφαοά πθὸ Αὐϊοιπι οϑῦ ΠπθῸ 5θη81 δοοοιητηοάαύμτη, 

Ιορθ ἐχομένης ; ἀπάτη ΟΟΥ ἸΒΒΙΠΠΆΤΩ οομ͵]θούατϑιῃ υἱάθο ἃ} 8115 

οσοαρδΐδιη 6586. 

Θὔδ. ἐπειδὴ μιμήματα τρόπων ἐστὶ τὰ περὶ χορείας, ἐν 

πράξεσί τε παντοδαπαῖς γιγνόμενα καὶ τύχαις καὶ ἤθεσι καὶ 

μιμήμασι διεξιόντων ἑκάστων κιτιε. ΒΊΘΥΙ αυϊάοπι ροΐοβῦ πὖ 

Δα αἷ5 βαϊϊαπᾶο ᾿ρβαβ 1] θα 0 η68 ἱπαϊ θύατ. θα. 1πϑὰ8 Βα]π8- 

τη041 τηϊπίτηθ ἀϊρηθβ ογαῦ ααὶ ἰηΐον νἱΐδο οαβιβ, ϑὺ ἱπρΘ 1] 



ΤῈ ῬΙΙΑΤΟΝῚΘ ΤΙΕΟΊΒΌΒ ἘΡΊΙΞΤΟΙΑ. ψΙ 

Βυπηδηὶ αἰδούιθ ροπουθίασ. Τίδαπθ καὶ ἀθ᾽θπάθπτη οβθθ ἃΡ- 

Ῥατοῦ; ἔπτα τΐηὶ ααϊάθηι τηαρὶβ Ῥ]αοοτγθί, μιμήσει διεξιόντων 

ἕκαστα. Ἦτο ΒοΥΊΡΒοΆ τη, ΟΠ ἴηι Ἡ ΘΡΤΩΘΠΗΙ Ὀτρο Δἴ 0 16 θα πάθια 

ΘΟΥΤΙΘΘΠΑΙ γιατ ραγύϊπι Δ Ὁ ΟΥ̓Θ]1Π1ο, ραγύτη Ὁ 'ρ80 ἩθυτηΔηΠῸ 

Ἰηνοπίαμι να]. θα θδάθιμη ἃ τη8 στϑρουΐα αν ἀἸββι τη ]θ1η ὃ 

ΘυρΡ6 ποη 46 ἰδπᾶθ δριύιν, 564 46 βουρίουἽβ ΟΡ ΠΟΠΘ, αΠΒΤῺ 

ΠΟΠΠΠΠ1 ρῬαἰϊθηπιιβ [οσθηῦ οουσθοΐδῃ, 51 Ὁ] 65 ἴῃ ϑϑάθιῃ τηπΐδ- 

ἐΐοπθ οοηβριταπύθβ σἀθθαηί. Μοχ 1π, τούτους μὲν καί τούτοις 

χαίρειν τε καὶ ἐπαινεῖν αὐτὰ... ἀναγκαῖον, ῬΥΟ ποῖ ἔδτθπάα 

ΘΟ] ΠΟὗΟΠ6 ῬΤΘΘΡΟΒΙ {ΟΠ 6ΠῚ, δ οιιτα Ὁ Ϊτι8 56Π16] ἴῃ ΠῸΓῚΒ 601- 

ἔαβα οϑύ, σά ποθπάδμι οθηβθο : τούτους μὲν ἐπὶ τούτοις χαίρειν. 

Τά6πι τϑιηθαάπαμ ᾿ηἴτα 1ῃ Ὁ. 691 ΔαΒΙ οπάστηῃ οσ. 

θὅθ0. Οὔ τοι δὴ τοῦτό γε λόγον ἔχει. Ῥαγίϊου]α5 τοῦ οὖ δὴ 

ΘΟΠ]ΠΠΡῚ ῬΟΒΒΘ ΠΟΡῸΥῚ δ Ελι Πγαθτηστη ἢ; πθασθ ΠΟΙ 

βοηΐθη θ Τηθθθ Τη6 Ῥεηϊΐού. (4 ΠΟ Ἰδρθπάστη δι 

6. ΒΘΧΟΘΗΪΙΒ. ΒΙΤΏΙΠΡΙΒ ΙΟΟΪΒ 51 ΟΡΘΙῸΘ ῬΥΘΟατη οϑϑϑῦ, οβίθμα! 

Ῥοββοῦ. 1,. οὕ τι δὴ τοῦτό γε λόγον ἔχει. 

Οὔτ. Ῥτο δυνατὸν ἄρ᾽ ἣν... θαρροῦντα οοΥ ἸΒδίτητιτη οϑύ 
᾿θαρροῦντι τοααϊδῖ. Οασδα ΟΥΤΟΙΙΒ ἀροτία δϑὺ ; οτϑάθθαῦ ΠΌτα- 

Τῖ5 θαρροῦντα 8 Ῥ͵ΤΟΧΙτηθμη μέλη ῬΘΥ ΠΟΘΙ ; 46. πηϊγοῦβα 

βϑηξθηζα, Π6 βοιημϊαγιῦ αα]άθηη. ΔΙοχ ἰθριίασ, ἡ τῆς ἡδονῆς καὶ 

λύπης ζήτησις τοῦ κοινῇ ζητεῖν ἀεὶ μουσικῇ χρῆσθαι. δῦ π1}1}} 

46 τηοϊϑβία 1ἰθγαύϊοπθ ἀϊοατη,---ζήτησις τοῦ ζητεῖν--Θ6η 5115, Πα] 

608115 Θ886 ἀθθθαῦ οχ ρυεοθαθη τι [80 1]]Πτη6 οΟ]]Π] ΟἹ αν, πτι5- 

αὕδτη ρραΐού. Τιθρϑηάστη οϑὺ ἡ τῆς ἡδονῆς καὶ λύπης ὑφήγησις. 

0ὅθ9. δα β τηδρ δ τη ἸΔΟΌΤΔ ΠῚ 6586 ΒΌΒΡΙΟΘΟΥ ροβῦ ὁ Σ᾽ κελικός 

τε καὶ ᾿Ιταλικὸς νόμος. ΜοΧ ρῥτο νῦν αὐτοῖς δρῶσι πᾶν τοὐναν- 

τίον ξυμβαίνει---Ἰοσοπάπτη : νῦν αὖ οἷς δρῶσι κ.τ.ξἕ, 

660. τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽ εἶπον ἴσως ὥστε σοι δόξαι ταῦτα ἐμὲ 

λέγειν. Οὐἦ ἐμὲ αἰχτῦ ὉΌῚ η6 μὲ αυϊάοτη ἀεοβιδοταίαυ Ὁ ἘΠ 

αὐ]α 5101 γι]ῦ ταῦταῦῷ Νά ἀἸΙοθηάσθτ οταῦ τὰ νῦν γιγνόμενα, 

αΌθΙα 5θηϑιτη ἴπ ταῦτα ἔταβίτα τιθοσα5. [,6ρΌ, ὥστε σοι δόξαι 

τὰ κατ᾽ ἐμὲ λέγειν. 

069. δυνάμενόν μᾶλλον ποιεῖν μὴ βίᾳ ἀλλ᾽ ἕκοντας πάντα 



ΨΠΙ ΒΕ ῬΙΜΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΊΒΤΒ ἘΡΙΞΤΟΙΙΑ. 

τὰ δίκαια. Ἐπὶ ΄υᾶτι πάντα ἴῃ πράττειν ταυίαπάτπιτη Βα8ρ1- 

ΘΑΙΌΡ ; 5604 τρααν δρᾶν νοὶ] ποιεῖν. (ὐοπίτα τπϑπάδοϊασα 

ΠΠὰα πῆππ8 οομητηοᾶθ ἀἸοϊαν ποιεῖν τινὰ δρᾶν τι, ὈΥΕΘΒΟΥ ΠΤ 

δἀ]οοίο οὐ βίᾳ ἀλλ᾽ ἕκοντα. ἸΤιοοὰβ τηδηϊοϑί Ἰδουποβιβ 

οβῦ; ἰδοῦπα δαΐθπι Ὀ]ΘΓ ΤΊ 6 6Χ Β:Π]ΠΠἀ1πὸ ἀπο τη 5686 

ΘΧΟΙΡΙ θη πτὴ σοοδ θα] ΟΓΤα ΟΥαγ. (λα τυ Ὁ Οτρᾶο 

ΠΕΙΘΕΙ͂Ν «το ΠΟΙΕΙ͂Ν οτηΐβϑυτη {π|886. 

664. τάξεως δ᾽ αἴσθησιν τούτων ἀμφοτέρων τῶν ἄλλων μὲν 

ζῴων οὐδὲν ἐφάπτοιτο. ΝΊΠ1] οεὺ ἐφάπτεσθαι αἴσθησιν τάξεως. 

Τιροπάστη αἰσθήσει. ἸΤΩΙΠΙΓΟΥ Ποτηΐπθβ αἰοαπίυῦ τῷ νῷ 

ἐφάπτεσθαι τῶν ὄντων. (ὐξοίογ τα θα πάθια ἔππ|586 οὐθο 48] οὗ 

ΘαΒΌΤη οὖ βθάθιμῃ σνοοὶβ αἰσθήσει Θοάθπι 46 οασβα τηπίανου:; 

ΠΟ ΘΠἾτη Ὠΐο 564 βίδίπι απ ἐφάπτουτο οΟ]]ΟΟΔΤῚ ἀθθθραῦ. 

666. ἸΤποοποῖηηθ βου ιν καλεῖν τούς τ᾽ ἄλλους θεοὺς καὶ 

δὴ καὶ Διόνυσον παρακαλεῖν. ὅδ᾽ ΔΠαυ]α αἸΒΟΥΊΤΗΙ ΙΒ. 1πΐο 

καλεῖν εὐ παρακαλεῖν Β'ρ,ΤΠΟΑΤΘ γο] αἰββθῦ, βουιρβιββοῦ βαϊίθπι 

καλεῖν τε τοὺς ἄλλους. Οὐοπίτα τούς τ᾽ ἄλλους καὶ δὴ καὶ 

Διόνυσον τουτὶ Ῥοβδιιηΐ ΠΙ81 ἃ 1ΠῸ δοάθιηαιιθ συ ῬΘΠάθυ. 

ἩΘαἀδπητι5 ΘΥΡῸ τηϑρΊβίθ 10 βαπτι καλεῖν. Μοχ ποίαν δ᾽ ᾷσου- 

σιν οἱ ἄνδρες φωνὴν ἢ Μουσαν Ῥγέοοίατα οογτοχτῦ ΟοὈδίπιβ, αὶ 

ΠῸΠ τηοᾶο ΔΙΑ 6886 ἄσουσιν γογιτα οὐϊδτη οατα φωνὴν 
τηΐπτιβ Θοτατηοάθ ᾿πΠΡῚ δηϊτηδάνογεϊθ. θο ἰββίτηθ ἐέναι φωνὴν 
ΒΟΙΘΠ ΠῚ ἸΟΟΌ ΟΠ ΘΙ. 6588 ἀοοιηύ, οὐ ἥσουσι τοροδιηύ. 

667. οἷον δὴ λέγω ἐδωδῇ μὲν καὶ πόσει καὶ ξυμπάσῃ τροφῇ 

παρέπεσθαι μὲν τὴν χάριν, ἣν ἡδονὴν ἂν προσείποιμεν" ἣν δὲ 

ὀρθότητά τε καὶ ὠφέλειαν, ὅπερ ὑγιεινὸν τῶν προσφερομένων 

λέγομεν ἑκάστοτε, τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀρθότατον. 

ΜΠΊΒοτο ἐατραΐα βοπύθηθα π6 14 αυϊάθτη ατοιῦ ααοα αἸοοπάτπμ 

οὐαῦ : ΠΘΙΏΡΘ, τὸ ὑγιεινὸν ἴπ Οἷθο ροΐπαπο τὴν ὀρθότητά τε καὶ 

ὠφέλειαν 6558 γ6] οἴοθσθ. ὅ1ο 1ηΐτα Ἰθρίτητιβ νου! αΐθια 6886 

485 ἴῃ ἀοοοπάο τὴν ὀρθότητα καὶ τὴν ὠφέλειαν ἀποτελεῖ, ἴπι 

ΑΥα5. δαΐοτα ᾿τηϊα τοι θι5 ἡ ἰσότης, Ἰπααϊύ, τὴν ὀρθότητα 

ἐξεργάζεται. Ῥτο ἴατα οἷατα νϑύδατι βοηἰθηΐα γ146 αι πΟΌΙ5 

ΒΟΥΊΡε6 οὈὐμ]οτιπξ: ἐώ φιοί ὑοσαῦ ροδϑιόηιι8 ὀρθότητά τε καὶ 



Ὲ ῬΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒΌΝ ἘΡΙΘΤΟΙΑ. ΙΧ 

ὠφελειαν 6886 τὸ ὀρθότατον. Τι6ρ6, τὴν δ᾽ ὀρθότητά τε καὶ 
᾽ , “ ς Χ “ ΄ [4 « ὠφέλειαν, ὅπερ ὑγιεινὸν τῶν προσφερομένων λέγομεν ἑκάστοτε, 

τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι ἐν αὐτοῖς τὸ παρεχόμενον Ὑ6] 511η116 απ. 
6008. καὶ τοῦτό γε μῶν κιτ.ἑἕ. Τάθτα ὈΥΪΠλτη 1056 Παθηΐου 

Ῥτοπιηύϊαθ, ὕπτη 80 8110 απ: οΥ 1 Ιἀθιηπθ βθηὐαῦ. Αἴααὶ ΠΟ 

ΠῸ]]ὰ 811ἃ 486 οδιιδα ἴΆοθΡθ ροΐθϑύ, 4 πᾶπι Π6 ΠΙΠΉ1:6 Πα πΟΙθΘ 

ΒΡΘΟΙΘτ. Ῥγεθίοσαύ ; ̓δθο 1οῚπι Βοα θη ίϊα, 111π|8 οατιϑα 8 ]1ΟΤ{τιν. 

Ουδθ οὐτὰ [ἃ Β:Ππὖ, ΠΟΠ Β᾽ΠΊΡ]1ΟΘ πὶ ΘΟΠ] ΠΟ ΟΠ ΘΙ 864 Ρ8}- 

Ὁ] τα 1ῃ οδτιϑα, δ ΓΘ 48, πΒΌΤΡΑΙΊ βο απ ΤΘΟ ἸΤΊτητι8. Τ,6ΡῸ, 
5 " ΦΈΣΙ ἢ “- ε δ “ Τὰ ΟΝ , 
ἐπεὶ τοῦτό γε μῶν κιτ.ἑἕ. Μοχ Ἰδορ!αν, σχολῇ τήν γ᾽ ὀρθότητα 

“Ὁ , Ἃ Ἄς , " “ ἿΑ ι ΗΝ ὁ 

τῆς βουλήσεως ἢ καὶ ἁμαρτίαν αὐτοῦ διωγνώσεται. Ἠδααϊτ αν 

μιμήσεως. ΘΟ ε6 ἔγασα!] ἔαϊθθθ νιἀθύασ. αἰΐθγα 1116 Π|ογθο βὶ 

ἔοστηα, αὐτὰ ἴῃ ΟΟαΙΟΙθαΒ. δῦ ΠΟΙ Π11115 ΔΗ 1118 ΠΌΥΤῚ5. 1τα- 

ῬΙΘΒΒῚΒ ὙΠ άθηνιϑ, απιὸ8 Οατη μ᾽ [80Π]ΠΠτη 6 οομ πα τιν. Ῥχοθίθσθα 

αὐτοῦ ἴπ αὖ ταυίϊαπάπιη. (Λού]95. Πδθο Ῥϑυπιαϊθηῦα ΟἸαΠΙθτι8 

πούμμη ϑϑῦ ; ΠΟΥ 551Π16 ΓΘ ΘΟ ΠῚ ΘΧΘΙΊΡ] πὴ 1ῃ Εἰ  γάθτηο 1π61- 

οὔγί. [πῃ 115 αι ᾿πῸΧ Βα απ} εὖ ΡΙῸ ἣ ΘΟΥΤΘΧΘΙΆΤΩ αηίθαπδτη 

ἰάθη ἃ Βοθοκῇῖο δούπτη ἱπίθ]θχι. θα οὖ 4116 [Δοϊθηᾶθ 

δασύ τησίαϊϊοποβ : Τί οὖν ; εἴ τις καὶ ἐν τούτοις ἀγνοοίη τῶν 

μεμιμημένων ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶν ἕκαστον, ἄρ᾽ ἄν ποτε τό γ᾽ ὀρθῶς 

αὐτῶν εἰργασμένον γνοίη ; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον τοὺς ἁρμοῦς 

τοῦ σώματος καὶ ἑκάστων τῶν μερῶν τὰς θέσεις εἰ ἔχει ὅσοι 

τ᾽ εἰσὶ καὶ ὁποῖα παρ᾽ ὁποῖα κείμενα τὴν προσήκουσαν τάξιν 
» ιν 9, Ν , Α τ ς ΄ ᾺἋ Γ., “- 

ἀπείληφε, καὶ ἔτι δὲ χρώματά τε καὶ σχήματα, ἢ πάντα ταῦτα 

τεταραγμένως εἴργασται. Ῥοβύ ἕκαστον, τῶν σωμάτων 6 ο]ο586- 
. . ᾿ Χ 

ταδῦθ οὐὕπιτη 6760], ὑπιπὶ ἀριθμοὺς, ατιοα ῬΥΟΥΒιΒ. ΔΌΒαΤ τη οβύ, 

ΘΟΥΤΟΧΙ. ῬῬοβίγθιηο καὶ ἔτι δὲ ργὸ καὶ ἔτι δὴ ΟὟΓ ΤΘΡΟΒΌΘΙΙΠΙ 

ΠΘΙΠΟ ΤΩΪΤ ΟΙ 1, 4] ραγύϊου]αβ Οὐθθοαβ ὈΘΠ6 ΘΟρ 5 Παθύ. 

069. “4ρ᾽ οὖν οὐ περὶ ἑκάστην εἰκόνα καὶ ἐν γραφικῇ καὶ ἐν 

μουσικῇ καὶ πάντη τὸν μέλλοντα ἔμφρονα κριτὴν ἔσεσθαι, δεῖ 

ταῦτα τρία ἔχειν; ὅ τ᾽ ἐστὶ πρῶτον γιγνώσκειν, ἔπειτα ὡς ὀρθῶς, 

ἔπειθ᾽ ὡς εὖ τὸ τρίτον εἴργασται τῶν εἰκόνων ἡτισοῦν ῥήμασί τε 

καὶ μέλεσι καὶ τοῖς ῥυθμοῖς. ϑαῦ!8 ῬΙΘΠμα μη ΘΠ ΘΓ ΟΠ ΘΙ 

οοῃποηύ γραφικὴ καὶ μουσική ; ΠΘ0 5ἱ 81 φΘΠΘΓα ΒΕ ΡΘΙΓΘββοπῦ 
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Χ Ὲ ῬΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΟΙΒΌΞΒ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. 

πάντη αἰχιδβοῦ ὑτὸ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἄλλαις. Τίααπρ ἀοϊοίο 

καὶ, πάντη ἴῃ. πάντα ταυῖΐο. Τὸ τρίτον φ]οββθίηδ θβ5886 6Χ ἰσθὸ 

ΔΙΊθπο, ἱπ 4αθπὶ Ἰηγϑούματη δῦ, ἀρρασθύ. ΡΊῸ καὶ τοῖς ῥυθμοῖς 

Ἰδταρυῖάθηα τποπτῖ καὶ τρίτοις ῥυθμοῖς ΒοΥῚΘπάστη. 

Τηΐτα βου θθηάυτμη : ποιηταὶ δ᾽ ἀνθρώπινοι σφόδρα τὰ τοιαῦτα 
συμπλέκοντες καὶ συγκυκῶντες ἀλόγως γέλωτ᾽ ἂν παρασκευά- 

ζοιεν (τοῖς) τῶν ἀνθρώπων ὅσους φησὶν ᾿Ορφεὺς λαχεῖν ὥραν 

τῆς τέρψιος ταῦτά θ᾽ ὁρῶσι πάντα κυκώμενα, καὶ εἴ τι διασπῶ- 

σιν οἱ ποιηταί, κιτι. ΜοΣ, π|δ1 [Π0γ, Ἰδαροπάστμ : ὅποσον 

τάχους τε καὶ ἀπταισίας φωνῆς θηριώδους (οὕτω) σφόδρα 

ἐφίεται. 

670. ὅσοι προσάδειν αὐτῶν καὶ βαίνειν ἐν ῥυθμῷ γεγόνασι 

διηναγκασμένοι. Ἴτηο, προσάδειν αὐχῷ εὖ ἐγνώκασι ; ᾿οο Θμΐτα 

Ῥούϊιβ ΄υδτη ἐπίστανται γε] μεμάθηκασι Δα μια, ααΐα Βαρτὰ 

γυγνώσκειν αἸκχοταῦ. 

671. ὅπερ ὑπεθέμεθα κατ᾽ ἀρχὰς ἀνωγκαῖον εἶναι γύγνεσθαι 

περὶ τῶν νῦν γυγνομένων. Οἀτεροιίαβ ροβύμϊαῦ ἐπὶ : φυοά απ 

ΒΈΘΡΘ ΟἿΠῚ Δ] ΘΟ οοη!ππἀαύι ΟῚ αα!άθτη πούββεσηατη δῦ ; 

ὙΘΙΌΤΩ ΠΟ ΟΔΡ6 ΠΟΥΊΒΒΙ ΤΠ 1 ΘΧΘΙΏΘΠ Τα. 6 ἰο00 αἱ ῬϑᾺ]10 ἀμίθ 

Ἰορτίαν : 670, ἘΠ. μέχρι δὲ τοσούτου παιδευθέντες ἀκριβεστέραν 

ἂν παιδείαν τῆς ἐπὶ τὸ πλῆθος φερούσης εἶεν μετακεχειρισ- 

μένοι καὶ τῆς περὶ τοὺς ποιητὰς αὐτούς ; ἴχτη γιγνομένων ἴπ- 

γἱ 5 ΠΌΤΙΒ οὐ Ἐλιβθῦϊο, ἀϑύϊαση βθοαύαβ 1. λεγομένων ΠΟΘ πίον 

ταυπίθνθυῖτη, ἃ ααοᾶᾷ Ἡδγιηδππαβ ἔθοϊύ, βθα ταὖ ὁχσ Ῥυθίδ οπηθ 

δρραγού, ᾿πυϊύαβ. Τηΐτα ργὸ ὃν αἰδῶ τε καὶ αἰσχύνην θεῖον 

φόβον ὠνομάκαμεν, οἸἴτα ταομτΐ αἰσχύνης Ἰδροπάπτη θ886. Ῥϑα 

πυβαθδηι απο 5018} {ἰποΎθτα ΠΠ]Ππ1ὴ θεῖον ἈΡΡΘΙΠαντῦ. Θπᾶτθ 

ΠοάΙ6 τοίθπίο αἰσχύνην, θεῖον φόβον, ΘΧΡΘΙ]Θ μη πτη. ΘΘΠΒ6ο. 

672. Μοῖρα τῆς ψυχῆς τῆν γνώμην Ἰπίοτρτούμι αἱ γοἰτῦ. 

ΝΟ Ποα. ἀπαπδπ Θὰ 1Π 6] θούασιιη 886 Ῥθυβαθβαση. Π8ΌΘοΟ. 

ΗΕ ΒΑΥΊΟΪΑΥ Ποργθῦ, Ῥᾶγύθπι Β0Π0111 {1556 ΘΟΠΒ]ΊΟΘΥΘΙη, 0 

ΔΠΘροτῖα, αυδτη ἴῃ μᾶὸ ἀθ Βϑοομο [ἀθι16 Ἰἰαΐθσθ ρυϊαθαπΐ, 

δσρΠοαθαύαν, ΟἿ, ΟἸγταριοάοσγαμι οἰδαύαπ ἃ, ὙΥ γυθθηθοῖο δᾶ 

Ῥμεράοποιη, ὃ 10. Μοχ ἴῃ ἴοοὸ ρξηθ οοποϊδιηδίο νἱ46 δῃ 



Ὲ ΡΙΑΤΟΌΝΙΒ ΓΠΕΘΙΒῸΒ ἘΡΙΒΤΟΙΑ. ΧΙ 

ΤΘΡΟΠΘΠά τη 51 ; καὶ ὅ τε ἂν ἀκταῖνον ὥσῃ αὐτὸ τὰ ἐλάχιστα, 

ἀτάκτως αὖ πηδᾷ. 

676. Ὅθεν το καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐπίδοσιν εἰς ἀρετὴν 

ς ἀρκίνυυσαν ἃ ἅμα καὶ κακίαν ἑκάστοτε θεατέον. ῬοΟΥΙ ΘΠ τη 

μεταβαινουσῶν 6418 Δατηοηύπβ πορα δι Π6 ππίνθυβα 56ῃ- 

ἰρπέϊα, ρατιιπι ΒΟ 1οἱ Ὁ] ΠΌΤΟΥ, Θὰ πὶ [66 ΤΘΡΌ]Ατα βθαππηξαν αὖ 

δα]θούϊνα οὐ ρα οἱ ρα απ ῬΥΌΧΙ ΠΟ ΠΟΠῚΪΠ6 ΘΟΠΟΟΡΔΙ οορδηΐ, 

ἸΡΒΟΓΌΠΩ ΔηὕΘΠῚ ΠΟΙΆ ΠΤΙΤῚ ΘΔ ΒΊΙΒ ῬΓΌΧΙΠΊΟ ὙΘΥΌΟ Ὑ6] ῬΥΈΘΡΟΒΙ ΟΠ], 

οὐϊαμη ααθτη 8116 15βῖτηδ, οϑύ, δοοοιητηοάθηύ. ΗΟ ἱπϑρίθ ἐπίδοσιν 

6886 οὐβα!ἀθυαπὺ ἀξ μεταβαίνειν ἀϊοοτοίαν. ΠάᾶθῸ ΘσχθηρΪᾶ. 

δ᾽ο ἴῃ 707 ὉὉ1Ὶ βθηβθὰβ τϑαυϊτῦ, αἱ διὰ τὰ ναυτικὰ πόλεων 

δυνάμεις ἅμα σωτηρίας τιμὰς οὐ τῷ καλλίστῳ τῶν πολεμικῶν 

ἀποδιδόασι, ἀαστη οΥὐθάθυθηῦ ἅμα ῬΓΟΧΙΠΠΔ ΠῚ ὙΟΟΘΙῚ ΓΘΡΈΓΘ 

ἄθθθιθ σωτηρίᾳ ᾿πγοχουιηῦ : 400 7018 γ6] βοαπθηΐα οβίθηαπῦ: 

διὰ κυβερνητικῆς γὰρ καὶ πεντηκοντοραρχίας καὶ ἐρετικῆς [καὶ] 

παντοδαπῶν καὶ οὐ πάνυ σπουδαίων ἀνθρώπων γυγνομένης (8ο. 

σωτηρίας) τὰς τιμὰς ἑκάστοις οὔκ ἂν δύναιτο ὀρθῶς ἀποδίδοναί 

τίς" [Ϊη 709 ἀραδηιηύ καὶ χρόνον ἐπὶ πολὺν ἐνιαυτῶν πολλῶν 

πολλάκις ἀκαιρία, αΌϊ ταυτολογίαν ἰδ 15 ΒΟΥ 6 ηαο πολλή. 

Ναιη πολλῶν ἐνιαυτῶν 5ῖ 46 ΔΠΠ18 ΘΟΠΟΙΠτιδί]5 αἸοιθαν 1άθπι θοῦ 

αποᾶ χρόνον ἐπὶ πολύν ; 510. Τη8]}1 ΔΠΠ1 Ρ6Γ 1πύθυυα ]α σϑηϊαηύ 

Βα ᾿πθαπθηΐθθ, ἢοο σοοθ πολλάκις ἀθοϊαγαίαυ. (ὐϑύθυιτα τε 

Ῥοβύ λοιμῶν ἀδίοπάπτμῃ; πᾶπὶ ἔπαβίτα δῦ Ηθυμηδηπιβ, ααΐ 

ἀκαιρίας 5οΥἹ 6 ηὯ0 ΤΩΟΥΌ08 11105 ἴῃ λοιμοὺς δ ἀκαιρίας 415- 

Ῥεβοῖθ. Τη 717 δῦβαγάθ βου αν μήθ᾽ ὑπεραίροντα τῶν εἰθισ- 

μένων ὄγκων, αΌϊ τοαυϊαν ὄγκον : ΟΟΥΤῚΡΘ Ῥγοϑίθγθα τοῖς 

γεννήταις οὐ τὸ δὲ μὴ... τοῦτο. Ἤσοο Θπΐμ) πρεσβεύει, τιοη 

ααϊ που ἴδοι0. ΟὐὈγΥτρίθίαμη ἴῃ 720 οχ θοάθιῃ ἰοηΐθ οὐΐδπι 

ΒΌΒΡΙΟΟΙ. Φέρε δὴ πρὸς θεῶν, τίν᾽ ἄρα πρῶτον νόμον θεῖτ᾽ ἂν 

ὁ νομοθέτης ; ἄρ᾽ οὐ κατὰ φύσιν τὴν περὶ γενέσεως ἀρχὴν 

πρώτην πόλεων πέρι κατακοσμήσει ταῖς τάξεσι. Οτοᾶο ῬΪα- 

[ΌΠΘΙΩ ΒΟΓΊΡΒΙΒΒΘ: τὸν περὶ γένεσιν, ὡς ἀρχὴν πρώτην πόλεων, 

πρίν κατακοσμῆσαι ταῖς τάξεσι. Τὰ 729 ρῥῖο ὃ δή ἐστιν ὁ 

νόμος Ἰορσα οὗ χυοᾶ 80 ἐπίταξιν ροπάοί. Νόοῃ αἰχιύ τοῦ νομο- 



ΧΙ ῬῈ ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ ΤΠ ΕΟΘΊΒῸΞ ἘΡΙΞΤΟΙ,Α. 

θέτου, αυἷὰ ποιηθη {ΠΠπ4 ρϑι]10 ἱπέτα ροβίξατιιβ ταί. ἔπ 
701 Ἰορίξαν : εἰρήσθω δὴ νῦν ὅτι διὰ τοῦ μὴ φιλοχρηματεῖν 
μετὰ δίκης. ἄλλη δ᾽ οὐκ ἔστιν οὔτ᾽ εὐρεῖα οὔτε στενὴ τῆς 

τοιαύτης μηχανῆς διαφυγή. Τιορο δή νυν, ᾿πίογραπρα ροβῦ 

φιλοχρηματεῖν, οὖ ΟΟΥΤΙΘῈ μετὰ δίκης δ᾽ ἄλλη οὐκ ἔστι... .. 
τῆς τ. μηχανὴ διαφυγῆς. μηχανὴ Ὠΐο Ἰἄοτη γαϊοῦ αποᾶ ὁδός ; 

τϑοΐβ Ἰρτ} στενὴ γ6] εὐρεῖα ἀϊοϊαγ. Τη 746 Ἰορτίαν χρυσοῦ 
στερόμενοι καὶ ἑτέρων, ὧν δῆλος ὁ νομοθέτης προστάξων ἐστὶν 

Κιτιε. ()υἱ Ἰοοῦχπη αὐίθπέθ Ἰθρϑύ, βθηὐθηξίδμη, πε ἃ ΘΕ ΌΙ5 

οὕτω ξύμπαντα γενόμενα ρεπᾶάοί, 6 ἰγῖθυβ Ῥαγίϊθαβ οοπβίατθ 

βθηίού---1, ἄνδρας τε. ... 2. καὶ ἕτερα, ἃ δῆλος... .. 
Ὁ. ἔτι δὲ χώρας τε. . .. ΤΙῃ 781 αὐ τοοίο ἰαἷο βίο ογαίϊο 

ῬΙῸ γυναῖκας---ἀνάλωσιν φανερὰν θεωρεῖσθαι ατἷβ ποι οοπ- 
Βύθαύα γυναικῶν ΒΟΥ ΘΠ πιπὰ 6586 Ὁ [ἢ 789, ἐφ᾽ ἵππων ὀχου- 
μένων Ῥτὸ ἐφ᾽ ἵππων ὀχούμενα βοτὶρύιτῃ βοηοπίϊατη ρϑπῖδιβ 

Θυουίύ. Ησο 181 νἱτῦ Αβίϊτιβ, ααθπι ΗΘΥΤΉΔΠΠτιΒ βθοίτιβ δῦ, 

ἴῃ 791 ρῬϑββίτηθ ὑπυραίατη οϑῦ 1π υϑυθ]8 ἕν δὴ καὶ τοῦτο εἰς 

ψυχῆς μόριον ἀρετῆς, απο 5απθὰ {πιθοπΐθ τϑῆπρθηάθπ οϑὺ ἴῃ 

ἕν δὴ καὶ τοῦτο εἰς ψυχῆς ἀρετὴν μόριον, τὴν τῶν παντελῶς 

παίδων γυμναστικὴν ἐν ταῖς κινήσεσι κιτιε. πὰ 798, ἄλλα 

ὑφ᾽ ἑτέρων, Ῥγο ἄλλο ἐφ᾽ ἑτέρῳ ἀδάθγαπί. (Οὐυἱ ΤΆΓΟΥ 

Ἰρῃουδηίαπη αα] θη πο πορϑηΐ, Ββοα Πάθπι ῥτοραϊοδηῦ, σρταύαμα 

ΤΠ [Δοϊθηῦ 5] ἴῃ Ιοοὸ ἀπθπὶ ππΠῸ ΔΡΡΟΠδπι (Ρ. 795) ΧΡ] οατα 

γο] που ππᾶ6 οτία 516 ῬΥ ΟΊ ΡΙΟΓ απ ΠΟΤ ΤΠ 16 σοοα ]ΟΓατα 
[δτα τη] Ἱῆοα, ρου θαῖο. Τὰ δὲ μαθήματά που διττά, ὥς γ᾽ 

εἰπεῖν χρήσασθαι (16ρ6 ὥς γε πᾶσι χρήσασθαι) ξυμβαῖνοι ἄν, 

τὰ μὲν----)γυμναστικῆς τὰ δὲ... μουσικῆς. Τὰ δὲ γυμναστι- 

κῆς αὖ δύο, τὸ μὲν ὄρχησις, τὸ δὲ πάλη. Τῆς ὀρχήσεως δὲ 

ἄλλη (1. ἄλλο) μὲν Μούσης λέξιν μιμουμένων [. ον], τὸ τὲ 

μεγαλοπρεπὲς φυλάττον τας] ἅμα καὶ ἐλεύθερον, ἄλλη (!. 

ἄλλο) δὲ εὐεξίας. . ἕνεκα καὶ κάλλους. . τὸ προσῆκον 

καμπῆς τε καὶ ἐκτάσεως, (80. φυλάττον) [καὶ] ἀποδιδομένης 

ἐκάστοις αὐτοῖς αὐτῶν εὐρύθμου κινήσεως κιτ.ε. Τιοοο ἀρ ΠΠΡᾺΓΡ 

41 ἴῃ Ρ. 802 5ἰο Ἰϑορὶαν. πᾶσα δ᾽ ἄτακτός γε τάξιν λαβοῦσα 



ΠῈ ῬΙΑΤΌΝΙΚΝ ΤΕΘΙΒΌΝ ἘΡΙΞΤΌΟΙΑ. ΣΧ] 

περὶ Μοῦσαν διατριβὴ . . . ἀμείνων μυρίῳ. ΜΊτΑΡΟΙ 5[ ααΐβ 
ΤΘΡΟΠΘΙΘ ἀαθΙ 10 ἀτάκτου. 

Νυπο δα ρᾶρίπδτιπι ΟΥ̓ ΠΘΠῚ ΠῸ6ΠῚ Βθοαΐτιβ ΘΙ Ὅτ ΤϑΘᾶθο, οὗ 

ἴῃ. Ὁ. 677, οοπ]θούαταμα ῬΤΌΡΟΠΘΠῚ ΟΟΥ ἸΒΒΙ πηᾶ 1, ααδᾶτηῃ αὐ] θη 

ἃ Βαϊΐαγο ἀϊάϊοὶ δΔῸ 8110 οοουραίαμα, αποᾶ αυ]θπη ΤΉ] ΠΙΤηΘ 

ΤΑΪΤΌΤ, ΟἸΏΠΘΒ Θηΐτα μαθοῦ σουϊ α 5 ποίαβ ; {Ππ4 ΤΩΪΤΟΥ, 80 1080 

- Βαϊίθιο 6888 τϑρυάίαίαιη. Πῶς γὰρ ἂν, ὦ ἄριστε, εἴ γ᾽ ἔμενε τάδ᾽ 

οὕτω τὸν πάντα χρόνον ὡς νῦν διακεκόσμηται, καινὸν ἀνευρίσ-- 

κετό ποτε καὶ ὁτιοῦν ; ὅτι (]. οὔ τι) μὲν γὰρ μυριάκις μύρια ἔτη 

διελάνθανεν ἄρα τοὺς τότε, χίλια δ᾽ ἀφ᾽ οὗ γέγονεν (ἢ δὲς 

τοσαῦτ᾽ ἔτη) τὰ μὲν Δαιδάλῳ καταφανῆ [ γέγονε] τά δ᾽ ᾿Ορφεῖ 

κιτιε. ἘΠ᾿ αἰΐογυση ααϊάθμ γέγονε Αϑύϊπι5 βθοϊυἀθηάπηῃ υἱαϊῦ ; 

ΤηΪηπ8 ὈΘπ6 ἩΘΙΤΏΔΠΠΤΙΒ ΟΥΠΒ. ΟΌΠΟΘ]115 οἸτουτη δα, δρᾶ 

ΠΘατ6 1116 οδϑύθυα Ουρι ββθύ, πὸ Βαϊθυιβ ὅ τὸ βύαιθ ῬδΒΒῸΒ 

οϑβθῦ, 51 βθῃὐθη ιθ βυγ ποῦ ΓΔ ΟΌΤη. ΒΙΤΉ 1] 105 ἀρ Ῥ]αΐοποϑια 

ΤΟΙ] πΟΒα 6 Ῥάββιπη ΟὈΥ15 Θοη α Π15θού. Νοπ πα αὐϊάθηι, ὙΙΣ 

ΤοοὐἸββίπη6, 5Βθα ὑπόσαχη ἀἸβοι ρα ]οσαμ ογαῦϊδ, ΘΧΘΠΊΡ]α 8 Ὀ] οἴδπη. 

Οὐ Τρ. 1. 647, Ὁ. ἢ τῇ μὲν δειλίᾳ. . .. σώφρων δ᾽ ἄρα 

κιτιε. ῬΒΙ]ΘΌ. 80, Β. οὐ γάρ που δοκοῦμέν γε κιτ.ε. Ῥαυϊα18- 

Βιπηδ 1118 τοῦ γέγονεν Ἰἰογαίϊο δατηοποὺ τη6 αὖ Ποὺ ἀαοατιθ 

γιατ αδ πη ΒΈΘΡ6 1Π ΠῚΒ [ΠὈΥῚΒ ΘΟΓΙΊΤΗΙΒΒΙΠ1 810 ΘΧΘΙΏΡΙ1Β 

οβίαπάδιη. Εῤ ρίυτα αυϊάθπι ἴπ Ποο ἧρβο ΠΠῦτο δι θ]οπιαία 

Β00 αποάαιθ 1Π ΙΟΘῸ ΟΟΥΤΙΡΌΥΘ ΘΟΠΘΟΥ ἢ ΠῸΠῸ ἄποβ ὑγθθνθ 

ΒΘαπθηΐθβ ἸΙΌΤΟΒ Θοάθη. ΘΟΠ51110 ῬΘΙΌΌΤΤΘη. ΡΙΙπηατη. 1ἄθγη- 

416 Ἰυου] θη Ἰβϑι πηστη. ΘΧΘΙΉΡ] πὶ απ ΠΙδ πὶ 8185 αὐύα]1, ΟὈΙΙΘΙ 

ἰαπύατα ἱπάϊοαθο. 710. Σωφροσύνην μοι δοκεῖ φράζειν, 

Μέγϑλλε, δεῖν εἶναι τὴν ξυνεπομένην ὁ ξένος. ἢ γάρ; 4Θ: τὴν 

δημώδη γε, ὦ Κλεινία, καὶ οὐχ ἥν τις σεμνύνων ἂν λέγοι, 

φρόνησιν προσαναγκάζων εἶναι τὸ σωφρονεῖν, ἀλλ᾽ ὅπερ εὐθὺς 

παισὶ καὶ θηρίοις, τοῖς μὲν ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς 

ξύμφυτον ἐπανθεῖ, τοῖς δὲ ἐγκρατῶς. Τιδρα τοῦ μὴ ἀκρατῶς ; 

48 ΘΟΥΤΘΟΌΟΠΘ [ϑοία ἔα]8ῶ 1118. δ 0} 6515, τοῖς δὲ ἐγκρατῶς, ἴῃ 

γοπίοβ δι. 

Τὰ 71δ. τούτῳ φαμὲν . . .. δοτέον εἶναι... . ἀποδοτέον 



ΧΙΥ͂ Ὲ ῬΙΚΑΤΟΌΝΙΒ ΤΒΟΊΒΌΞ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. 

εἶναι, αὐ ααστα οὈθπαϊῦ αὖ, στα. Ρ] υτ88 δοουβαύγοβ 80 ἀπο 
ὙΘΙΡΆΙ 1π ἤπΠ6 ροβίΐο ΤΘΡῚ γοϊαϊδβοῦ δοίου, Πρτασίαθ, ααθια 

ἸΟΠΡΊΟΥ οὖ δι  βοΙ βίου οὐδίϊο ἐλυγγιᾶν [δοϊοθαύ, 1άθηη ἔθσθ ἴπ 

ῬΕΙΠΟΙΡΙο ροπογού, απο 1π οχϊύα ᾿πυθηϊββθῦ, αὖ ἴπ ἀπδ8 ρδτίεβ 

αἸβοουρία βθηξθπίϊα, [8.01110} Βο]Π]1οϑῦ ᾿πίθ]]θούα βοσθύ. 

710. τί χρὴ δρᾶν ἢ διανοεῖσθαι. Τιοῦοῦτη ᾿πβριοῖθπί! ἃΡ- 

Ῥαγθοϊῦ ἢ ρϑυρϑγδμῃ ᾿ηβϑυξαση θ886. ΝΟ γϑ7Ὸ 51] διθθββϑῦ ἴῃ ΟἸΊπιῖδ9 

ΤΘΒΡΟΏΒΟ δεῖ διανοηθῆναι ὈΟΠΙ φυϊάααδηη. ἃτηϊβϑαμα ΟΥΘθύθτη. 

717. τοῖς [ἔμπροσθεν] ῥηθεῖσι νῦν δή. Ὑιά6 αὐ πα δα 

Ῥ. 089, ἀϊοοπίαν. 

792. διὸ δὴ γελώτων τε εἴργεσθαι χρὴ τῶν ἐξαισίων καὶ 
δακρύων, παραγγέλλειν δὲ παντὶ πάντ᾽ ἄνδρα καὶ ὅλην περι- 

χάρειαν πᾶσαν ἀποκρυπτόμενον καὶ περιωδυνίαν εὐσχημονεῖν 

πειρᾶσθαι, κατά τε εὐπραγίας ἱσταμένου τοῦ δαίμονος ἑκάστου 

καὶ κατὰ τύχας οἷον πρὸς ὑψηλὰ καὶ ἀνάντη δαιμόνων ἀνθιστα- 

μένων τισὶ πράξεσιν. ΟὈϊ 6: τοπθοὸ πόλιν ἀπίθ ὅλην ῬΤΟρΡύο 

Βιπ1 ΠΠὐπ! πθτ γ ὈθΟσ τα ΘΧοΙ 1586, ἀθῖπη46 ἑκάστῳ ἴπ ἑκάστου 

ῬΙΌΡΓΕΙ οδαβαπη Βαρτὰ ἱπαϊοαΐαμπι ΘΟΥΓρύθπι 6586; ῬΟΒΟΓΘΙΠΟ 

κατ᾽ ἄτυχίας πιορ]θοία ε ἰπ κατὰ τύχας ΔὈϊ18ὁὲ. Ῥοβίηιιδτη Ἦξθο 

ΘΟΥΤΟΧΘΟΙΊΒ, ὙἹ 46 015 βύβ τη σἱ σάτα ᾿ρϑατα 6586 τὸν ἀνθιστάμενον 

ταῖς πράξεσι, ᾿ιος οδῦ ἔΟΥΠΙΒ ῬΥΘΘΒΘΠΕΙΡα5, εἴτ᾽ εὖ εἴτε κακῶς 
πράττει, Ὑ60 ΔΙΏΡ]Ἶτ8 ΟΠ ΘΘΙ ΘΒ. Οαἱ ἰδυπα δαυμόνων ἀθὈθαΐαν. 

788. ἐν ᾧ δ᾽ αὖ βίῳ ἰσορροπεῖ, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν 
δεῖ διανοεῖσθαι, τὸν ἰσόρροπον βίον ὡς τῶν μὲν ὑπερβαλλόντων 

τῷ φίλῳ ἡμῖν βουλόμεθα, τῶν δ᾽ αὖ τοῖς ἐχθροῖς οὐ βουλόμεθα. 

πάντας δὴ δεῖ διανοεῖσθαι τοὺς βίους ἡμῶν ὡς ἐν τούτοις ἐν- 

δεδεμένοι πεφύκασι, καὶ [ δεῖ διανοεῖσθαι] ποίους φύσει βουλό- 

μεθα: εἰ δέ τι παρὰ ταῦτα ἄρα φαμὲν βούλεσθαι, διά τινα 

ἄγνοιαν καὶ ἀπειρίαν τῶν ὄντων βίων αὐτὰ λέγομεν. Τίνες 

δὴ καὶ πόσοι εἰσὶ βίοι, ὧν πέρι δεῖ προελόμενον τὸ βούχητόν τε 

καὶ ἑκούσιον, ἀβούχητόν τε. καὶ ἀκούσιον ἰδόντα, εἰς νόμον ἑαυτῷ 

ταξάμενον, τὸ φίλον ἅμα καὶ ἡδύ καὶ ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον 

ἑλόμενον ζῇν ὡς οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἄνθρωπον μακαριώτατα. ἘΠορδτΐοῦ 

586 ἴῃ Θϑ θη ογα πο 14 τηοάο ρδι ἐν ᾧ δ᾽ αὖ βίῳ ἰσοῤῥοπεῖ, 



ΠῈ ΡΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒΌΒ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. ΧΥ͂ 

τη Ρ61} τον ἰσόῤῥοπον βίον Ἔχρτίτοϊίαγ. Ἐπίδτα οἱ θρδαηίϊαβ δεῖ 
διανοεῖσθαι ἰδγ' τορϑθϊασ. 0 7016 ἀπΐθπι αἰΐθγιτηι βουλόμεθα 

Ῥοβύ οὐ αἀάτύατα ἔπϑειύ, ἔασι 1πά]οανα ΠΟΘ Ὀ1ῦ ααπιπι ΘΟΥΤΡΌΙΒ581- 

ΤΩΘΤῊ Βα π θη 18} οαἱ Β Ὀ] ΘούΠ οϑῦ ΘΟΥΘχθυῖπηιι5. Οὐ ταυ]ία ὃ 

δου ρϑιὺ Ρ]αίο : δεῖ διανοεῖσθαι ὡς τῶν μὲν ὑπερβαλλόντων τῷ 

φίλῳ ἧττον βουλόμεθα, τῶν δ᾽ αὖ τοῖς ἐχθροῖς οὔ. πάντας δέ 
Ἂ, “ «ς -“ « » ,ὔ Ἂ ,, ε , τοὺς βίους ἡμῶν, ὡς ἐν τούτοις ἐνδεδεμένοι πεφύκασιν, ὁπόσους 

φύσει βουλόμεθα. Τυπι ριῸ αὐτὰ ἸΘροΥτα οὕτω, οὖ ΤΟΣ 56 018 

ῬΙΟΡΔΌΙΠΘΙ ΤῊ] ΘΟΥΤΘΧΊΒΒΘ γ᾽ ἄθου : ὧνπερ δεῖ προέλόμενον τὸν 
,"΄’ τΙΝ Ν᾿ 5 , τς Ἄ, ἃ » ΄ Μ , 

βούλητόν τε καὶ ἐκουσίον ἀβουλήτων τε καὶ ἀκουσίων, ἴδιόν 

τιν᾽ εἰς νόμον ἑαυτῷ ταξάμενον κ.τ.ἑ. 

7917. ῬΙαΙου]ατη οϑῦ βαρρΙθπηθηύμμη ἴῃ σοθὶβ ταύτης δὲ 

σαθρᾶς οὔσης τῆς [μετα] βάσεως, δα]δούιχμη Βο:]Π1οϑὺ ῬΥΟΡίοα 

μετάβασιν Ῥά.}10 ΒιρτΓᾶ Τηθ]οΥ ίθΠη. 

741-22. Πρὸς τούτοις δ᾽ ἔτι νόμος ἕπεται πᾶσι τούτοις, μηδ᾽ 
5 -“ ἊΣ Χ Ψ “-“ , νγν 8 ; ἐξεῖναι χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον κεκτῆσθαι μηδένα μηδενὶ ἰδιώτῃ, 
», “ 3 -“ Ὁ 8 Τ᾿ ἃ - 

νόμισμα δ᾽ ἕνεκα ἀλλαγῆς τῆς καθ᾽ ἡμέραν, ἣν δημιουργοῖς τε 
3 ΄ὔ Ν 5 - ΝΥ ΝΝ δὲν ὑων ἢ 7, κ᾿ 
ἀλλάττεσθαι σχεδὸν ἀναγκαῖον, καὶ πᾶσιν, ὁπόσων χρεία τῶν 

τοιούτων, μισθοὺς μισθωτοῖς δούλοις καὶ ἐποίκοις ἀποτίνειν. 

υδπα [546 1ηὐθρροϊδύτιβ 10 Ὦ1Ὸ Ἰοοτιβ ΟΡ Ππ|6 Δρρδτθθιύ, 5ὶ το- 

ΒΘΟΙΒ 488 81|16Πη8, τηδπτι8 ᾿πγοχιῦ Ῥ]αἴοπὶ βαστη ΒΘ Πϑιι ΠῚ Β᾽ πα] 

οὖ πἰΐονθτη τΌ Πα πθο. 6 ]θπάα ΘΡΡῸ απδπηίοοιιβ ἀλλάττεσθαι 
οὐ τῶν τοιούτων μισθούς. 

744. (γῖϊβ ποῃ τη ι αν 58 018 ΤΥ τθατη ἔπ1556 (ΘΠ 8 ΠῚ, 

αὖ δα γοῦθὰ πολλῶν ἕνεκα τῶν τε κατὰ πόλιν καιρῶν ἰσότητος 

46 8580 δἰΐθγιτη ἕνεκα Δα ]1οἰθπάπτη ρμαίΐαγού ἢ 

780. Ὃ δὴ ἔλεγον, ὅτι θαυμαστὸν ὃν τοῦτό ποτε καὶ φοβε- 

ρὸν ἐπιτάξαι τισὶ νῦν οὐχ ὁμοίως τῷ προστάττοντι δυσχερὲς ἂν 
»Μ Ὁ 3 (δ Ν »" θῴσα Α , « -“ ΕΝ 

εἴη νομοθετεῖν αὐτό. τὸ δ᾽ ἑξῆς τούτῳ πεφυκός τε ὁρθῶς ἂν 

γίγνεσθαι γυγνόμενον, νῦν δὲ οὐδαμῇ γυγνόμενον, ὀλέγου τε 

ποιοῦν τὸν νομοθέτην, τὸ τῶν παιζόντων, εἰς πῦρ ξαίνειν καὶ 

μυρία ἕτερα τοιαῦτα ἀνήνυτα ποιοῦντα δρᾶν, οὐ ῥάδιον οὔτ᾽ 

εἰπεῖν οὔτ᾽ εἰπόντα ἀποτελεῖν. Τιορ6, ἀο]οίο τε, νῦν δ᾽ οὐδαμοῦ 

γυγνόμενον ὀλίγου ποιοῦν τὸν νομοθέτην κ.τ.ἕ. 



ΧΥΙ Ὲ ῬΙΑΤΟΝΙῚΒ ΤΕΘΙΒΌΞΒΞ ἘΡΊΞΤΟΙΑ. 

782-9. Τοῦ λέγοντος ἄλλο τι δεῖν πράττειν, πλὴν τὰς 

ἡδονὰς καὶ ἐπιθυμίας τὰς περὶ ἅπαντα ταῦτα ἀποπληροῦντα 

λύπης τῆς ἁπάσης ἀεὶ δεῖν σφᾶς ἀπαλλάττειν. νύ ααππῃ 

ΒΒΡΙΟΔΤΘΙ δεῖν Βθη θη δα] νάπη θ5 οαπιδα ἃ ΠΘΒΟΙ0 απ0 1Π- 

ἰγαϑατη. 'βα ἔογίαββθ ΠΊΘΓῸ βύαρου! ἱπιραϊαπάστη Πΐοιαβ 4ΕΠ 

τορϑίθῃί!8. 
790-1, ὅταν οὖν ἔξωθέν τις προσφέρῃ τοῖς τοιούτοις πάθεσι 

σεισμόν, ἡ τῶν ἔξωθεν κρατεῖ κίνησις προσφερομένη τὴν ἐντὸς 

φοβερὰν οὖσαν καὶ μανικὴν κίνησιν, κρατήσασα δὲ γαλήνην 

ἡσυχίαν τε ἐν τῇ ψυχῇ φαίνεται ἀπεργασαμένη τῆς περὶ τὰ 

τῆς καρδίας χαλεπῆς γενομένης ἑκάστων πηδήσεως, παντάπασιν 

ἀγαπητόν τι, τοὺς μὲν ὕπνου λαγχάνειν ποιεῖ, τοὺς δ᾽ ἐγρηγορό- 

τας ὀρχουμένους τε καὶ αὐλουμένους μετὰ θεῶν, οἷς ἂν καλλιε- 

ροῦντες ἕκαστοι θύωσι, κατειργάσατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν δια- 

θέσεων ἕξεις ἔμφρονας ἔχειν. Ῥτο τὰ τὴς 6Χ αἰ ορταρμῖα 

ΟΥΕΪΒ ΤΘΡΟΠΘ τὰς, οὐ Ιαρα παντάπασιν ἡγεῖται ἀγαπητὸν εἰ τοὺς 

μὲν ὕπνου κιτ.ἑ. Ογο ἔδοῖο Βίαίίτι νἀ θὈ]5 φαίνεται Ῥτορίοι 

ΠΟΙ. 1ηἰθ]]θοΐαμη ΟΥ 0115 βσιιούασαμη ΠῸΠ Δαπηοάθτη ἀρίθ οχ- 

οορτίαύαμα. ὉὈΐ Βίο εἰ ἴπ τὸ 5ῖ9 οοῃίγσα ἴπ 740 τισὶ ἴπ εἰσὶ 

οοΥταρύπτη οϑύ, ὉΌῚ Ἰθροπάυτη τισὶ τίμαῖς τε καὶ ἀτιμίαις. 

Ῥτρίοσθα ργὸ αὐλουμένους τοαυϊτἱ νἹἀθύαν καταυλουμένους. 

Ουἱβ Ῥᾶ]ο οογἀδίϊου ἴῃ 792 ἔδγαῦ ὃ νυνδὴ προσεῖπον ὡς ἵλεων 
[ὀνομάσας] ἢ δαῦ ἴῃ 796 μετὰ φιλονικίας τε καὶ καταστάσεως 

διαπονούμενα [μετ᾽] εὐσχήμονος ἢ 

Τη 798 διεξεργάζοιτ᾽ 6 ἀἸ ὑορτΑΡΗΐα οΥὔπτη οϑῦ ; ἐξ δ δὲ βθθρ6 

ΘΟΠ ΠῚ τϑο ββίτηθ τποπυϊύ ΟὐΡοίαβ. Ηΐπὸ ἀαρίοχ παΐα θϑῦ 

Ἰοοίϊο, ἐξεργάζουτο οὐ διεργάζουτο, αάδτατα 111 Ῥγοθίθγθπαβ, δῦ. Ὁ 

Τη 817, βοῃξθηθδτα μπὰπὸ δα τποάστη οοπδίσποίαιη οὔἴδσυαπῦ 

Οὐοαΐοοα. μὴ δὴ δόξητε ἡμᾶς ῥᾳδίως γε οὕτως ὑμᾶς ποτὲ παρ᾽ 

ἡμῖν ἐάσειν σκηνάς τε πήξαντας κατ᾽ ἀγορὰν καὶ καλλιφώνους 

ὑποκριτὰς εἰσωγαγομένους, μεῖζον φθεγγομένους ἡμῶν, ἐπιυτ- 

ρέψειν ὑμῖν δημηγορεῖν πρὸς παῖδάς τε καὶ γυναῖκας καὶ τὸν 

πάντα ὄχλον, τῶν αὐτῶν λέγοντας ἐπιτηδευμάτων πέρι μὴ τὰ 

αὐτὰ ἅπερ ἡμεῖς, ἀλλ’ ὡς τὸ πολὺ καὶ ἐναντία τὰ πλεῖστα. 



θῈ ῬΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒῸΝΞ ἘΡΙΘΤΟΙΑ. ΧΥΙΣ; 

δὸ ΤΑ Ἃ Ἷ θ Α ε - ΜῊ. Θ σχεδὸν γάρ τοι κἂν μαινοίμεθα τελέως ἡμεῖς τε καὶ ἅπασα ἡ 
ἢ μ “π᾿ δὰ ο , -» Ν [ον , 

πόλις, ἥτις οὖν ὑμῖν ἐπιτρέποι δρᾶν τὰ νῦν λεγόμενα. Ἐχ- 

ΘΠΊΡΙΟΥΙΠ., 4118 74πὶ αὔδα ]1, Βα 018 ταᾶρτι οΟρία οϑύ, αὖ ομιπὶ 

αἰδβραϊαίίοπθ βαρδγβθάθαμ, ᾿θϑαιηαὰθ ἐπιτρέψειν ὑμῖν ἴδοθδ- 

5616. Ῥγεοίθυθα ΘΟΥΤΙΡΌ, [ἡ] πόλις, εἰ ἡτισοῦν. Τηΐτγα ἴῃ Θαάθη 

ῬαρΊπα ἸΘρΊηλι5, προϊόντες ἐπὶ τῷ τέλει δείξομεν, 188 αποῃίδηα 

πο 886 Ραρπαηῦ (4α] Θπΐπι ἐπὶ τῷ τέλει, οβῦ προιέναι 7ᾶτα 

ἀ65110), ἀππὶ ΑἸ θυ απανθ δϑϑιιῦαπι ἔαθυ]ῦ Ὥθοθθθθ οϑύ. Αὐἰχαὶ 

1088 ΤῸ] παίαγα ἀδιηοηδβίγχαῦ ΙΘρθιη, αὰἃ 46 ἀριύαν, δα ποιὰ 

ΤΟΒΘΡΎΥ ΘΠ 81 {1556 ; 1866 ἀο]θαύα! προϊόντες. 

818. 4οκεῖς ἡμῖν, ὦ ξένε, φοβεῖσθαι τὸ τῆς ἡμετέρας περὶ 
Ὁ ,ὔ 2 ! Ε Υ Φ “ - -“ Ἀ τῶν τοιούτων ἀπειρίας ἔθος. οὔκουν ὀρθῶς φοβεῖ: πειρῶ δὴ 

λέγειν μηδὲν ἀποκρυπτόμενος ἕνεκα τούτων. 440. Φοβοῦμαι μὲν 

καὶ ταῦτα, ἃ σὺ νῦν λέγεις, μᾶλλον δ᾽ ἔτει δέδοικα τοὺς ἡμμένους 

μὲν αὐτῶν τούτων τῶν μαθημάτων, κακῶς δ᾽ ἡμμένοους. οὐδα-- 
- Ν Ἂν 5 Ν 3 [τ 4 ΣΧ , 

μοῦ γὰρ δεινὸν οὐδὲ σφοδρὸν ἀπειρία τῶν πάντων οὐδὲ μέγιστον 
, 3 .ς ἢ Χ ἥν Ἀ “ 3 “ 

κακὸν, ἄλλ, ἡ πολυπειρία καὶ πολυμαθία μετὰ κακῆς ἀγωγῆς 
, ΝῚ " “ Ἃ Ἀ “ ς “ ἔθ 

γίγνεται πολὺ τούτων μείζων ζημία. Τὸ τῆς ἡμετέρας ἔθος 

αὐΠ4 8:0 1ηΐ6]ΠΠ0Ὸ ; 564 ἀπειρίας ἔθος τιΘὸ ΘΟποι αυΐάθηῃ 1π{6]]1- 

ΘΘΥΘ, ΘΌ]ΡΡ6 4αἱ οογύαβ βῖπα πα]]8πὶ ἀπαῦᾶτῃι ἀπειρίαν ἐκ τοῦ 

εἰθίσθαι οΥὐϊυτιάδγα 6856. (ὐἷ8. δαΐθιη Ῥοπτιβ ΒΟυΙρίου ἀπειρίαν 

περὶ τῶν τοιούτων ἀἰχὶ (ΔΙ ΟΌΓοια. ἀπειρίας το] Π1 αα]ἀθ πὰ 

ν θη θηΐθυ Βιιβρθούμμῃ δῦ; (188 ὙΘΙῸ ΒΘα ΠΣ ΠΟῚ βαπύ 1Π- 

ἰουροϊαύα αὐ]άθη βθα ὑπγριβϑιπηδ για, ΘΟΠπ τα χουιηῦ, 4180 Π80 

ἀαία, ΟοοδΒΊο0η6 δπαη. Τ6ρῈ: οὐδαμῆ γὰρ δεινότατον οὐδ᾽ ἡ 

σφόδρα ἀπειρία οὔτε μέγιστον τῶν πάντων κακόν. ()υοά οτά!- 

ΘΙ. οὐδ σΟΟΌ]η. Τα Ύ1, ΠΟΙ 51Π6 οϑιιϑᾶ οὖ ΠΟ Τ21Π1 [6 Ο1586 

ὙΙΘΟΥ, δ τη] 015 8115 1π Ἰοοἱ5 ΠΡΘη ον ἔθ θυ μι, βθα πυϑαυδτα 
᾿ ἐν »ῸΖ ᾿ ὙΈΝ ΟΆΦΗΝ ΄ ,ὕ φυν δ Βαθηΐιβ απᾶπι ἴῃ 727. οὐδέ γ᾽ ὁπόταν χρήματά τις ἐρᾷ 

κτᾶσθαι μὴ καλῶς, ἢ μὴ δυσχερῶς φέρῃ κτώμενος, ΌΪ αἰ] ἔθη τα 

μὴ φῬοβὺ φέρῃ Ῥοποπάσμι οϑύ. δᾶ δηξθαπᾶμπη ἤὰπὸ ]ΟΟαΠὶ 

αἰχατίαπι 1Προὺ οοπ]θούαγαμα ργοΐθυσθ, απὰὰ οογγαρία 111ὦ αυ85 

ΤΟΣ ἸΘρΊ ΙΗ Ι ΒΔ ΠΔΥΪ ῬΟΒ86 δχβύϊηο [{δαὰθ ]ΒΡῸ, μετὰ παι- 
“ “- -“ Ἁ 

διᾶς τε καὶ ἡδονῆς μανθάνει μήλων τε τίνων διανομαῖς καὶ 

ϑ 
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στεφάνων πλείοσιν ἅμα καὶ ἐλάττοσιν ἁρμόττοντ᾽ ἀριθμόν, 

τῶν τ᾽ αὖ πυκτῶν καὶ παλαιστῶν ἐφεδρείας τε καὶ συλληξέις 
ἐν μέρει καὶ ἐφεξῆς, καὶ ὡς πεφύκασι γίγνεσθαι. 

ὙΟΟΔθα]αΤ ΠΟ 7.8ίο ΙοοΟ ρῬοβιύαμῃ τηδρ]506}}1 ρτάνδτα βεάα- 

1ταΐθτα ρυοαϊῦ ἴῃ 820. ἔοικε γοῦν ἥ τε πεττεία καὶ ταῦτα 

ἀλλήλων [τὰ μαθήματα] οὐ πάμπολυ κεχωρίσθαι. Τῃ Θαάθηη 

Ῥᾶρίηδ, αὖ ποὺ ΟὈΙΘΙ ΤΩΟΠΘΆΠῚ, ῬΘΥΒΟΠ86 ὑπ  αΐδθ Βαπῦ, δ α1188 

ΑΥΠΘΗΙΘΠΒῚ ρου πθηΐ, ΟἸΙ 186. οοπ Πππαδηΐαῦ ; Θμθμη ΘΗἾΤΩ, 

ἀβοθθαῦ ααϊ κείσθω ταῦτα αἰϊχῖί, οΘοπα! ΠΠοπθτα 8 ]Ί θυ, κείσθω 

μέντοι καθάπερ ἐνέχυρα. Αἴαᾳαθ ᾿δθο πυαίαϊο δἰααα δἰϊδτα 

Οοαϊοατα δαοίονιἰαΐθ πἰαῦ. Αὐ θῃϊπ ῬτΟΒΙ θοπῦ σοῦρα ὦ 
ξένε, χιιε8 ΟἸΙΠΐδ8, πο ΑΘ Ἰ θηβὶ, 1Π ΟΥΘ ΟΠ βοϊθπύ. Ἡοοοῖῃθ 

οϑὺ ΟΥ̓ΠΟΙ ραγίθβ ΔΡΌΓΘ ἢ Ῥ͵ΙΌΡΌΟ ἄὰο νοοαθΐα ατιθδ ΠΘΠΠΟ 6 

ΒΟΥΙ ΔΤ ΤΩ ρΡΘΠίθ 1ΠΒΘΙΘΤΘ Δα αγο, Β1 ἑοστΐθ ροβῦ Ῥϑύβοπμδβ 60}- 

[χ885 ὦ Κλεινία τιοπ Ομ ΠΪγ6 οὐρα τἀ Ἰββοῦ, ΔΡ ΕΙΒΒῚ 6. ΘΟὨΞΟΙΘΙ- 

ἔβη βθη θη τὴ 1Π ἀπδ8 Ῥαυύθβ αΙΒΟΘΤΡΘΓΙΘ 

ἘΣΧΘΙΩΡΙΟΤαΙα ΠᾶΠΟ 84 Το ῬΟΥΠ μΘη ατη ἤποιη ἰδοϊατη ἴῃ 

Ῥ. 891. ἐν γὰρ δὴ τῷ βίῳ πολλάκις ἑόρακα καὶ αὐτὸς τόν θ᾽ 

“Ἑωσφόύρον καὶ τὸν “Εσπερον καὶ ἄλλους τινὰς οὐδέποτε ἰόντας 

εἰς τὸν αὐτὸν δρόμον ἀλλὰ πάντη πλανωμένους, τὸν δ᾽ “Ηλιόν 

που καὶ Σελήνην δρῶντας ταῦθ᾽ ἃ ἀεὶ πάντες ξυνεπιστάμεθα. 

1ι6ρβ, δρῶντας ταῦτ᾽ ἀεὶ, π. ξ. ϑεά Ποὺ αποαπθ, ἄστη Ηδτ- 

ΤηΔ} 11 ΘΙ Π]ΟΠΘτὴ ῬΘΥΟΌΤΤΟ, 8 1110 78 πὶ Ταούππι 1 γϑηῖο. 

Ναπο δα ἰογίϊατη ΠΌΤ αΤῚ Υϑυθυ αι :ν οὖ δα Ὁ. 678, ἴπ χὰ 

ΘΟΠΕΓΕΤΙ ΠῚ] ΘΥΤΌΤΘΙΩ ὈΪΒ ΔαΤΩ ΒΒ ΤΘΡΘΙΊΘμ58. Νά ἴῃ ἄρ᾽ 

οὐκ ἄσμενοι μὲν ἑαυτοὺς ἑώρων δι’ ὀλυγότητα ἐν τοῖς περὶ 

ἐκεῖνον τὸν χρόνον---οὖν απία οὐκ, καιροῖς δα ἤπι6Πὶ ᾿ἸπΒοΘΡΘπάστη. 

51ο ἴῃ Ρ. 822, ὑπ Πΐθγα Ομ ἶδβα βθηϑαπι ΟὈδουτανύ. Τι6Ρ6 

(αὐ οἰΐατπι ἩθΙ ΔΉ 1 ΟΟΠ]ΘΟΙΒ88. ὙἹ6ΘΟ, ΠΙΒῚ απ0α Δ] ΘΠΪΟΥΘ 

Ἰοοο ΒρρΙθπιθηξασα 1Πη5θυ 1), νῦν δὲ δὴ περὶ θεοὺς ταὐτὰ ταῦτα 

ἐξαμαρτανόντων ἡμῶν, ἄρ᾽ οὐκ οἴόμεθα (ὃ) γελοῖόν τὲ καὶ οὐκ 

ὀρθὸν ἐκεῖ γυγνόμενον ἣν ἂν τότε, νῦν ἐνταῦθα καὶ ἐν τούτοις 

γίγνεσθαι. Ὁ ῖο ἄρ᾽ οὐκ οἰόμεθα ἀϊοϊξαν, 51. 1π 711, καὶ 

πῶς (οὐκ), οἰόμεθα ποτὶρίατα οταΐ, απο Βουθεθ ἴῃ καὶ πῶς 



ΠῈ ῬΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒΌΒ ἘΡΙΘΤΟΙΑ. χΧΙΧ 

οἰώμεθα οοτγαρογαπί. ΤΥ Δ 118 θϑῦ ΒΟΥ ΡΤ Τα ΘΥΤΌΙΣ αὖ ῬΔΓ- 

ἐἰουϊαπη πϑρϑηΐθμῃ, Ῥυϑθϑοῦυϊπη τ] ἀυ  Ποίοβθ Δα μΙ θθύασ, οτατύ- 

(απ. Ιπ 742 δ πιρά. Ἰορίπιυβ : ἔστι δ᾽ ὁ μὲν ἀγαθὸς τούτων, 

ὁ δ᾽ οὐ κακὸς, ὅταν ἢ φειδωλός" τότε δέ ποτε καὶ πάγκακος. Τὰ 

41 Ἰοοοβ πιθηα ΠΟ Ρ]5, 4] 6 πὶ ἴῃ ἩΘΙΘπα γ. 62 Ἰθρίπιιβ, δυεῖν 

γὰρ ὄντοιν οὐχ ὁ μὲν τλήμων ὁ δ᾽ οὔ---τιι!]]0 ποροίϊο Ρ]αίοηἱΒ 

ΤηΘ ΠΤ ἱπ ΠΙΒ ἈΡΊΏΟΒΟΘΒ: ἔστι δὲ, οὐχ ὁ μὲν ἀγαθὸς τούτων ὁ 

δ᾽ οὔ: κακὸς δ᾽ ὅταν ἢ φειδωλός, ὅταν δὲ μὴ, τότε καὶ παγκακος. 

1π ῬΒΙΘΡο 14, 4]1πα ἀρθη 8 βθη θη 81 ΤΟ] Β᾽Ὀ᾽πιθῦ θ00Π- 

ἐγδαϊοοπίθμι : ὃν γὰρ δὴ τὰ πολλὰ εἶναι καὶ τὸ ἕν πολλὰ, 

θαυμαστὸν λεχθέν, καὶ ῥάδιον ἀμφισβητῆσαι τῷ τούτων ὁποτερ- 

ονοῦν τιθεμένῳ. Νοῆ πορηροπάθπμι αποᾶ ΟὐΟΙΒ]πίαπτβ ἀμφισ- 

βητῆσαι ἂν παοῦ. Τι6ρὉ, καὶ οὐ ῥάδιον ἀ. αὖ κιτ.ἕ. Τὰ Ηγροι- 

ἀἷ5 Ἐριἀρμΐο, 200, οἶμαι δὲ καὶ τοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλίαν 

τῷ δήμῳ βεβαιότατα ἐνδειξαμένους, λέγω δ᾽ “Αρμόδιον καὶ 

᾿Αριστογείτονα, ΟΥ̓ΘΕΝΟΥ͂Σ οὕτως αὑτοῖς οἰκει ΟΤΕΡΟΥ͂Σ 

ὑμῖν εἶναι νομίζειν ὡς Δεωσθένη---Ἰοσοπάπτη : οὐδέν᾽ οὔθ᾽ οὕτως 

αὑτοῖς οἰκείους οὔθ᾽ ὑμῖν εἶναι νομίζειν. Ὑιᾶθ5. πα]Π]ὰπὶ ἃ τὴ 

αοίατπι οθβθ πυαία οπθη απᾶ6 ῬΩΙΔΘΟΡΥΆΡΪΒ ῬΘΥΙΠΒ. ΠΟΙ. 

γιάθαῦαν [80] ΠΠ1πὰ. Ναια οὐ Θ᾽ οὐτὰ Οὐ οὗ αὐσαηαπθ οατὰ Εἰ 

ΘΟΠ αΠΑῚ ααΐβ Ἰρτιοσαῦ ἢ [ὴ6 ΘΟΠ ΙΒΙΟΠΘ 1 ΘΡΆΤατη Υ᾽ οὐ 71 ΘΡῸ 

Ῥᾶποα δά Τρῃ. Ταυν., Οοδοϑύπβ ταυ]ύα οὐ ϑχααϊβιία ἴῃ Ὑ ΑΥΤ. 

Τιβοίί. δἄδυχίί. ΤΙῃ 786 Ἰοεροπάστη: τὰ δ᾽ (ἀπο)νεμομένους, 

αὖ 1π 799, ἀπονείμασθαι τὸ φίλον αὑτῷς Τπη 799, Ἰοοατη 4αθπα 

Ἰδοαπποβαπη 6856 ΔΙ ὈΓΙῸΤ οαπὶ 6 Ὀ 015 ΒΙΡΡΙΘπηθη 5 ἀββουίθαμ : 

καὶ κατὰ δύναμιν οἵτινες νόμοι μίαν ὅτι μάλιστα πόλιν ἀπεργά- 

ζονται (ζητοῦντας), τούτων ὑπερβολῆς, πρὸς ἀρετην οὐδείς ποθ᾽ 

ὅρον ἄλλον θέμενος ὀρθότερον οὐδὲ βελτίω θήσεται. Εἰ μὲν 

δὴ τοιαύτη πόλις ἔστι που, θεοὶ δ᾽ ἢ παῖδες θεῶν κ.τ.ἑ. 

679. ὅσαι δὴ κατὰ πόλιν μόνον αὐτοῦ δίκαι καὶ στασεις 

λεγόμενα, λόγοις ἔργοις τε μεμηχανημέναι πάσας μηχανας---: 

Τὴ οοΥταρίο μονοναυτου ΠαξοΓ ΘΠ πτη οϑὺ ΔΙ χα] αποά δα λόγους 

ἔργοις τε Τοβροπᾶθαῦ : ̓δατιθ γϑβῦρ!15 ΠύΘγασιτ 1Π8βέθηβ ἸΘΡῸ 

ὀνόματι. ΘΙ ΠΘΙῚΒ νόθοι αὐτοῦ ἰΐα 5Θ0Ρ6 ΒΟΥΙΌΙ αὖ 5.114 08 
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ἢ Π8115 ΒΌΡΓα ΠΠΠπΘὰ πὶ ΘΟ ΘΠ 1088 βουιρία ροπδίμ, γ6] ἃ 8010 τ 

Τορυθοϑθηΐθίαρ. πο [δοΐατη οϑῦ αυοα τη 717, βέλη δ᾽ αὐτοῦ 

καὶ οἷον ἡ τοῖς βέλεσιν ἔφεσις, αὐτοῦ 8, βοτα, Ῥοδίδατα 5 ααϊ 

ἴπ 810 ΟΟα106 Ὠ1}1] ῥγϑθίου αὖ, 4188 νοσὰ Ἰθοῦϊο δβύ, δῃιΐθ οοῦ]οβ 

Βαθθθαῦ. Οὐ] 8 ΘΥΤΟΥΙΒ δ ΒΌργα οὖ ἴπ Εα γάθμαο θχθιαρ τα 

ΟὈΪαύαπι οϑύ. (ὐβοΐθυιιπη πΘβοῖ0 οι ρ ΘΠ Π15π6 ὑπ θαθπάστη βιὺ 

1. ΘΥ̓ΔΏΪ486 ΒΟΓΙρΡύυΤθθ, Δ ΤΊΘΙῸ8 ΠΘΡΊρΘηὐο9, ααοα ᾿πίθρτοθ 

ὙΟΟΘΘΒ (δ ΠΔ ΒΈ80Ρ6 1 δὶ8Β ΠΌΓΙΒ ροσιηαίθηθαῦ ; σϑὶαῦ ΘΧθρ 

οὔσδα ἴῃ 722, πειθοῖ κεραννύντες τὴν μάχην Ῥοβαθητπηῦ ῬΤῸ 
ἀρχήν, ἴῃ 796, πειθοῖ... διαβασανίσαντες ΒοΥΊρΒογιιπῦ ῬὉΤῸ 

πείρᾳ, οὖ ΤῊΟΣ, ΗἾδὶ [8110 ὑπάρχειν ῥτὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς : ὕυτα ἴῃ 780, 

οὗ δὴ καὶ νῦν ἐφέστηκε περὶ τὸ λεγόμενον, πεῖρα τηϑιϊαϑία 

ἢαρτίαϊατ ; ““ ρογοιοζιην ἴηι ργοηγέι 68έ, «μέ αὐιγέ.᾽ 

082. θεῖον γὰρ οὖν δὴ καὶ ἐνθεαστικὸν ὃν γένος ὑμνωδῶν 

Βυπο δᾶ τηοάπτα οοΥγαρίατα οβϑῦ: θ. γ. ο. ὃ. καὶ [ τὸ ποιητικὸν] 
ἐ. ὁ. γ. ὑμνωδοῦν. 

6089. ῬΙὸ ἣν ὑμεῖς ἔφατε κατοικεῖσθαι, Ἰοσοπάπτη κατῳ- 

κίσθαι. Ταΐῖτα Ἰορτίατ : νῦν δὴ μὲν ὀλίγον ἔμπροσθεν. (Λιστα 

ἴπ Ῥυρίαϊίοπθ δά Ῥμεάτσιπι τηοπαΐββοια ὀλίγον ἔμπροσθεν 

Θ᾽ οββθιηδ, 6588 τοῦ νῦν δὴ, ΘΡΥΘΡῚΘ ΒΘ θη 181ὰ ΤηΘΌ τη ΘΟΠπβυτηδγιῦ 

Οοδούμβ, ουὐὰβ ρεγάοοΐατη οὖ ρεγαοαΐδσῃ ἀϊβραΐα ομθια ὅπ Ῥτο- 

ΟἋ] ἀυδῖο ΠπῸΠ Τα ΠΟΙῚ5 ἴδοϊβ, 4υδτη ΟἸΊπΙδ, [ΆΘΘΓΘ 801688. 1189 

Βϑάμ! τη νϑυύαῦ!8 1πνοβυ ραΐοτοτα ρτοαπηΐ. 

Τῃ 084, ἀοοπάστη εϑὺ τὸν αὐτὸν λόγον ροϑὺ ἕητήσομεν ἃ 

ΠΡτατῖο 6 ᾿ἰπθᾶ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ τοροϑυϊθαα. Μοχ ἴπ Αὐμθπίθμβὶβ 

ογαίίομ, οὐκοῦν τόδε γε Ἰοροπάπμῃ, πὶ ΜΘΡΊΠΙ τϑβροηβο, Τὸ 

ποῖον. 

Τη θ8ῦ, Ἰαπλάτι τηοπαὶ τίνων οὖν ἂν σκέψιν καλλίω ποιησαί- 

μεθα πέρι νομοθετῶν Ἰοροπάσθμα. Μίοχ τὸ ἡττᾶσθαι Ἰ6ρ6 

ἡττῆσθαι, εἰ Ῥτο καὶ τὸ βεβαίως χαοα ΕΓ πραυϊῦ βθαπθπίβ 

καὶ χρόνον, διὰ τὸ βεβαίως τοροποπάυμῃ. 

686. Τοϊθαίαν εἶναι ροβύ κεχρημένους. ΤΠ 151 [4110} τηθῃ- 

ἄοβαπι εϑὺ σχολῇ γὰρ οὖν δή τις ἂν ἄλλο σκοπῶν, Ῥγο αυϊθὰβ 
τ ροβιιθσῖτα σχολῇ γ᾽ ἂν οὖν δή τις ἀλλόσε σκοπῶν---δ8 γ61Ὸ 
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Βϑαπαηΐιν Πἀθηζ18 ΟΟΥΤΙΡΟ. Τοῦτο μὲν ἄρα, ὡς ἔοικεν, εὐτυ- 

χῶς πῶς ἐμβεβήκαμεν γε εἴς τινα σκέψιν ἱκανήν. Τι6ρ6, τούτῳ, 

οὐ (ὥς) γ᾽ εἰς τὴν σκέψιν ἱκανῷ. 

687. ἘτΩΌΙΘπηα οϑῦ αἰύθσιτη πῶς αποᾶ αυἱ ὈΥΪΠΊΒ ΒουΊρβιῦ 
ΠῸΠ ῬΙῸ ΘΠΟΙΠ 100 5664 ῬΓῸ πῃ θυσορ  0}}6 ΠΘΌΘΙῚ σοϊθθαΐ ; 1η- 

ἰουτοραύνυμ 18πὶ δηΐθα ἃ 86 Βοῦρα Πι 6580 Ὑ6] ΠῸΠ δηϊπηδᾶ- 

γεγίθθαῦ, γ8ὶ τϑρϑῦϊ ροββ ογθᾶθθαύ. ΑἸΐίθγατα, 14απθ ᾿τηρὰ- 

ἀθη Ἰββίτητιπα ΘΠ] Ὁ]Θπηδ, οϑύ, αποα 1π ἤΠ6 οΥδύϊοπ15 ἸθρΊυν, μῶν 

οὐ τούτων χάριν ἐπιθυμοῖεν ἄν ; τπιᾶτη ὨΘαπ6Θ ἐθιηρὰβ 1Ππ4, 

ἐπιθυμοῖεν, 46 Δ ]6 118 1118 τϑούθ ροπγθίασ, οὖ τηδηϊθϑίθ δ] τὰ 

απξοτιθαῦ : οὐκ ἂν ἔτυχον τοῦ καιροῦ ; ““ΤἸΟΠΠΘ ῬΙΟροΒβιύατα 

ἤποια αὐ ριββθηύ Ὁ’ 

688. ϑουῖθα ἐπαναμιμνήσκω ᾿ἰηὐταηϑιθγθ ροβιύατα ραϊαθαῦ, 

οὖ αὖ οββῦ Δ] αὐ] ἀπ46 τὰ λεχθέντα φῬεπάαγοί, εἰ μεμνήμεθα 

Ἰηΐουϑιῦύ. Τηΐτα ργὸ ἀλλὰ τἀναντία Ἰερε, ἀλλ᾽ ἢ τἀναντία. Μοκχ 

ῬΙῸ καὶ νῦν, εἴ που γίγνεται, Ἰδραῃάστη : καὶ νυνί που γίγνεταί. 

Ἐξθάθιη ΟΟΥΤΘΟΙΟΠΟΒ 10 ΙοθῸ βδ.18 Βα] θΌσοβο, Ὁ. 807, 1πτ. 

Ταοϊθηαθθ νἱἀθηύαν : ἀλλ᾽ ἢ τρόπῳ, ἀα]οίο δεῖ, οὐ ὡς καὶ νυνὶ 

ξητοῖμεν ἂν ἴσως, ἀλλ᾽ οὐκ ἄν ποτε γένοιτο. 

089. Τ)εϊθπάσπι ἡ ψυχὴ ; ΒΙΟ ΠΟΙ ΔΙΏΡ]15 46 δηΐπηθ βοῖα 

αἰβραίαύ, 564 46 οἰγιύαῦθ Ὀγταπτα, ὕπτα 46 δηῖπηα πὐροίθ οἶν!- 

ἰδ 18 5:πὴ}}}. Μοχ ρῖὸ ἀλλὰ δὴ, οοπ]ϊοῖο ἀλλ᾽ ἦἧ. Τύτὰ ἱπέτα 
λεγόμενον ἴῃ λελεγμένον τηπἰαπά τη. 

690. Τηβαΐβαπι Ἰθούϊοπθιη πατρὸς καὶ μητρὸς, 6 Τη8]6 ᾿Θοὐ18 

ΘΟΙΊΡΘΠΟΤΒ ΟΥ8ΠΊ, ΟἸΊΠ6Β αποα δβοίδτη δαϊΐουθϑ τυ παθυιηΐ. 

Βουθοπάππι, πάτερας καὶ μήτερας. 

691. ῬΙῸ καὶ τὸ πολύ Ἰοροπάμστη ἐπὶ τὸ πόλυι Τηΐτα 

Ἰερτίαν, ὥστε μὴ τῆς μεγίστης νόσου ἀνοίας πληρωθεῖσα αὐτῆς 

τὴν διάνοιαν μῖσος ἔχειν πρὸς τῶν ἐγγύτατα φίλων. (Ογυΐβ ποπ 

νιαθύ Ἰθρϑπάθμη 6886 αὐτὴν δι’ ἄνοιαν ὃ 

699. “Ὅταν πρὸς τὸ σωφρονεῖν φῶμεν δεῖν βλέπειν---ἶτηο, 

πρὸς τὸ ἐλεύθερον, αποά πϊβὶ τεδυϊπδίαν, ἰοία Ια οἰδοίοίαν ἀ185- 

Ῥαΐαίίο. Μοχ 4616 ρυϊάιπι ΘιμὈ]θπια 'π πρὸς ὅ τι [βουλό- 

μενος] ἔμελλες λέγειν. 
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694. Φέρει γοῦν ἡμῖν σκέψιν τοῦτο ἐφ᾽ ὅπερ ὡρμήκαμεν. 

1668 τοῦ, ἐφ᾽ ὅπερ. Μοχ ἀεἸθαίαν τούτων ἱπίον ἐπιδεεῖς ὄντας 
οὖ οὐδενὸς ροδιύατη. 

Τη 69ὅ, ἀπ βαπύ Ἰδοῦπεθ, αἰΐοσα ᾿πίου παραλαβόντες δ᾽ οὖν 

οἱ παῖδες τελευτήσαντος Κύρου... . . . - τρυφῆς μεστοὶ καὶ 

ἀνεπιπληξίας, ἀοβιάθγαῦαν δπΐτη τὴν ἀρχὴν, πιθ μεστοὶ 51Π6 

ῬΔΙΌΟΙΡΙΟ Ροηὶ ΠΠοϑῦ : αἰΐοσα ροβύ Ξέρξης, 41] ποτηϊπαύϊντιβ ὙΘΓΌῸ 

οατοῦ; 118 δαΐθιη απ: 84 Ταγίυτη αἸοὶ Ππρτπίαν 8114 Ῥτεο- 

ΤΩΙ ΒΒΊΤΗ {ΘΙ ΠΘΟΘΒ58 δύ, Π6 Π1Π}15 ΔΌΣ αρία οββθῦ ουαίϊο. Υ.0. 

οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ----, ἔατη ΒΘαπΘγθύασ 48 ΧΟΥΧΊΒ ἀυτοραῃύϊα οὗ 

οα]ατηϊίαΐθ Βθηο. (μμδ Ὁ670 ποῆ ἐρϑὲ 864. μαΐγὶ φιΐὲ ζλιηι 

φγανθ οἀμοανογὶέ ἐρερειξαηάμηι. Εἰ μὲν οὖν τινὶ ἐπυπλήττοιμεν, 

ἐάσαντες τὸν Ξέρξην, ὦ Δαρεῖε κιτιἑ. ΑἸ1ὰ5 Ἰαοῦπαβ ὈΓΘΥ ΘΓ 

᾿πάῖοαθο. [π 797, Βθμβὰβ ῃἰαῦ ᾿ηΐου νοεῦα πλησιοχώρων πόλεις 

εὐ γῆς μὲν. Τπατα 5βα]ΐθιη [Ὁ] πῃ ῬΘΥΊΘΓΙῦ ΠΘΟΘ556 οϑῦ ᾿ηΐϑυ σουθὰ 

4186 παΠΟ ΘΟΒ] απούϊπη Ἰθρπαηΐαν ἴῃ 798. Ταῦτα μὲν οὖν δὴ καὶ 

κατὰ σχολὴν .. .«. ««« (Βαρρίοπαστῃ γείγαοίαῤίηιδ. 1118 

γ61Ὸ δα πυτηοτῖτῃ τῶν κλήρων βροοίαῃθ) . . . . .- - δεῖ βεβαίως 

λαβεῖν, οἷς ἂν ὁ νόμος προστάττῃ λαμβάνειν, ᾳιτθ ἀθ 115 ἀϊοὶ 

γιαάθηΐαν, ἡ ΠΟΤ ΌΤΗ αΘΙΠΟΠΘ ΒΆ8Τη ΡΤ θ μη ΔΟΟΙΡΘΙΘ οροτύθαῦ. [π 

ΤΩΤ Ἰορεπάυμα : Οὕτω δὴ τὴν αὑτοῦ ψυχὴν μετὰ θεοὺς ὄντας 

δεσπότας [καὶ τοὺς τούτοις ἑπομένους τιμᾶν δεῖν λέγων 

δευτέραν, ὀρθῶς παρακελεύομαι (τιμᾶν). Τιμᾷ δ᾽ ὡς ἔπος 

εἰπεῖν ἡμῶν οὐδεὶς ὀρθῶς κιτι. Ιπ 794, Βαρρίοπάυμη τῇ 

τῶν ἡδονῶν ἑκάτερος ἑκάτερον (ὑπερβολῆ) ὑπερβάλλων. Τπ 

802 Ιερὲ : σώφρονι μὲν Μούσῃ καὶ τεταγμένῃ (ἀκολουθῶν) 

ἀκούων δὲ τῆς ἐναντίας. 

1η 097, ἐπὶ ἔτι χείρους, 4616 ἐπὶ 6χ αἸἰφίορταρηῖα ογΐπτα 

Τἄορτα πὶ 722 [δοϊθπάστα, αὉ] Ποάϊ6 Ἰοριίαν ἡμῖν δὲ ἡ νῦν δια- 

τριβὴ γεγονυῖα---σημαίνει ὡς ὄντος (1. ὡς ὃν), οἵ τέ γε δὴ δυπλοῖ 

κιτιε. Ἐχρθ]θπάα 1π0}}18. ραρίοαϊα γε. [Ι͂ῃ 798 ῥγὸ διεξερ- 

γάζοιτ᾽ ἂν Ἰεροπάττη 6856 ἐξεργάζουτ᾽ ἄν, Βαργα τηοπαΐ. 

Τη 699 4616 Θπ] ]οτηὰ ὅ τε [ἐκ τῶν νόμων τῶν] ἔμπροσθεν 

γεγονώς. 

παρα τι ΙΝ 



ῬῈ ΡΙΙΑΤΟΝΙΒ ΤΕΘΊΒῸΒ ἘΡΙΒΤΟΙΙΑ. ΧΧΙΣ 

Τὰ 700 γγοὸ περὶ παίδευσιν Ἰδρο ὑπὲρ παίδευσιν, οὐ ῬτῸ εἰς 
πάντα ξυνάγοντες, ἐ-π. ξυνάπτοντες. 

Τπ 701 ρῥτο νομοθέτησιν, ἸΘρ6 νουθέτησιν, οὖ Ἰπῖτα τῬγο αὐτῶν 

ἑκατέρας Ἰθρα ἀ. ἑκατέρων. Ἤδθο βαηῦ, Ὑ11 ὉΠΊ]ΟΙΒΒΙ ΠΊΘ, α 188 

ἐπα] 81 ΤΟ Π18. 1115 απ8πη Βαρτα αθίθμαῚ] βρθοϊταΐπα ὕπο 

Ἰυάϊοῖο Ῥδυτηϊθίο. θα αὖ βοϊθῃῦ απ] βαθηὴ οασβαπιὶ οτδηΐ, 

ἀὰπὶ ὉΌῚ ἀδϑιπαηῦ πρϑϑοιαηΐ, ἢ ΠΟΥ ΒΟΙΙΠΟΠΘΙ ΘΙΠῚ- 

ῬΘΙΘ, σϑηϊαπ ὕπδηη ΠῚ Ρ]ΟΤῸ ἄππι Ῥϑιοι]α 86] ΠΡῸ, 188 γο] 

Ἰοοὺ 810 ΘΟΠΠΠΘΠΠΟΙΔ]Β ΠΘΡΊΘΧΙ, Ὑ6] 1ηΐθι βου πάστη [πὶ 

ΤΑΘΠΊΟΤ Δ ΠῚ ὙΘηθυηύ. Ὑ 6] ἴθ Ὁ. 746 1ῃ Ιοοιπι ΟΠΘΠαΙ, 

αὰοὸ 116 4 ἀ4ἀθ ἤηῖρυθ γοοαθυ]οσαμη ΑἸΧΙ, ΘΡΤΘΡῚΘ οΟ0η- 

Ἐγπηδηΐασ. Τιθοϊθαν ΠοάϊΘ: τὸ δὴ μετὰ τοῦτο πρῶτον μὲν 

τὴν πόλιν ἱδρῦσθαι δεῖ τῆς χώρας ὅτι μάλιστα ἐν μέσῳ, 

καὶ τἄλλα ὅσα πρόσφορα τῇ πόλει τῶν ὑπαρχόντων ἔχοντα 

τόπον ἐκλεξάμενον. (ὑπδ τη86 ἔδίθου. ποὸῃ 1π6]]Πρθτα; αποά 

ΤΟΟῸΪΤΟ ἈΠ] ΒΙηΟαἹ οθῦ: καὶ τἄλλα ὅσα πρόσφορα πόλει 

ὑπάρχοντ᾽ ἔχοντα τόπον ἐκλεξάμενον. Τῃ 77, αυϊὰ τῶν κατὰ 

πόλεμον ῬΥΘΘΟΘΒβΙΐ, ΒΟ θ δοκιμασθέντων ἀϑἀοηπηύ, ΌΙ δοκιμασ-- 

θέντες τπΐϊοθ νϑτᾶ Ἰθούϊο δύ. Ε]Δ 615 ἰουίαβθθ θοματη Αβύϊαπι 

8 σϑηϊῦνγοβ Δ ΌΒΟ] αὔοβ ΘΟ αρΡΊΘη ἴθ : οὖ ἔβιηθη. 8115 ρϑυβιιδϑιὺ 

αποα τρϑύτῃ ραΐδνιϑθθ ΞΡ ΟΥθα!πητ8. ΤΠ αμι ππποὸ Ἰοουμ ἀρυᾶ 

ἩΙΙΠ ΠΤ. ΟΠἸΣ81Ὸ 1Π Δ] ΘΙ πὰ 1ΠΟ](], 4 ΘΠ ΟΠ ΌΟΥΪΒ ῬΙΡΊΟΙΘ 

οοη απ ββθιη ΗΘ ΔΗ ΠΤ. ΠΟΙ ΤΘ]1οὔασ τα [1858806θ. θα νϑμθ- 

Τα ηΐοι' ΘΥΤΆΥῚ : Ιάθτη ἃραα θὰτῃ απο Δρπα οδθίθσοβ ἰθρὶθασ ; τὸν 

αὐτὸν ἂν ἐπαινέσοι. σοὶ δ᾽ οὐχ οὕτω ῥητέον. ῬΟΪΟΠΟΥΤΙ ΠΤ 

Β8Π6 ΘΧΘΙΊΡΙατα ρῬατίϊου]οθ ἂν οαπὰ βαύατο ορία νι οοπ]αποῖεο ἢ 

Τ,. τὸν αὐτὸν ἂν ἐπαινοίη σοί" σοὶ δ᾽ οὐχ οὕτω ῥητέον κιτ.ἑ. ἘϊαάΘ᾽α 

τηρου θα, ΠΟΤΆΤΊΟΤ σα οὖ θαϊζογατη ᾿πουσῖὰ ούαχηῃ οϑ, αὖ θἰϊδτα- 

πῦτη ἴπ Ὁ. 792 Ἰοραίαν διαζήσει τὸν τότε χρόνον, φαοᾶ ῥτοουῦ] 

ααθιο ἃ διάξει οογτιρίπτη οϑῦ. [Π|άθηη βουῖθθ πὶ Ρ. 790 αἱ 

περὶ τὰ τῶν κορυβάντων ἰάματα τέλοῦσαι τιοῦϊ5. οὈὐυ]οτιηΐ, 

ΡΙῸ, αἵπερ τὰ τῶν κορυβαντιώντων ἰάματα τελοῦσι οὐ: κορυ- 

βαντιώντων ααϊάθιη πὶ Αϑϊαβ Υϑρρουουαῦ, βθ4 Αϑίϊιβ σϑ- 

ΘΘΠ ΙΟΣΊθτι8 ΟΥΤΟ1015. ΠΙπαῖ8 διαχ Β0]]Π1οϑύ γίϑαβ οδύ. [ἢ Ρ. 671 



ΧΧΙΥ͂ ὍῈ ῬΙΑΤΟΝῚΞ ΤΕῊΘΙΒΙΒ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. 

βιρογοϑῦ ἴῃ Ηϑυταδπηὶ οαἀϊοπθ τὸν πλάστην τὸν αὐτὸν ὥσπερ 

τότε, Βιρογθϑῦ 1π Ρ. 729 προσαγορεύῃ 48 60 ἀϊοΐατμῃ 4αΐ τηδηαδ- 

ἴμπι οαϊΌ. Τ,. ὅσπερ οὖ προαγορεύῇ. Νεο γεγο 1π ἢ. 799 αα18- 

4ύδΠα ΟΘΟΙΤΙΡΌΓΘ 8888 δβύ, εἴ τύς ἄλλος ἂν δή ποτε ἐθελήσειεν, 

4υοά ἰδτηθη βροηΐθ δὰ ἀποῖύ δα εἴ τις ἄλλος αὖ δή ποτε ἐθελήσει. 

ΟὐΥθοῦ 65 δαΐθμ ὙἹΓΌΤ ΠΤ ἀΟΟἰΟΤ ΤΩ 1Π Η18 ΠΠΌΤῚ5 ΠΟΠΠ ΠΟ ΔΤα. 

86 οἥἴυτιηῦ ἔθβυϊπαηύβ [αοΐθθ, Ὁ] 51 Τϑ]] πδ τη ΟΥ̓Δ ]ΟΠΘΙ. ὉΘΠΘ 

Ῥομπάδγαββθηῦ, ΘΥΤΆ 6 ὙἹΧ ρούπι!ββοπῦ. (ἡ πθτηδατηοάμτη 1π Ρ. 668, 

Ῥτάνδηι ᾿θούϊομθια οὐ γὰρ εἴ τῷ δοκεῖ ἢ μή τις χαίρει τῷ, τό γε 

ἴσον ἴσον, οὐδὲ τὸ συμμέτρον ἂν εἴη σύμμετρον ὅχλως---Ηογτηδπ- 

πὰ ἡδὺ απίθ ἢ ̓πβοτίο, οὐ μὴ ̓ ποῖαβο ρ6]8 ἀθργαγανῦύ. Ῥοβύαϊαῦ 

βϑηΐθπίϊα εἰ τῷ δοκεῖ τι; άπ στ σϑιὰ 101 δϑῦ, Π181 αυοᾶ τὸ 

ΒΡΘΟΙΘπὶ τοῦ Η δββυτηρβιῦ; ὕμχπι αοα ΠΘΟΘΒΒΩΙΊΟ ΒΘΟΠΘΟΔΌΓ, 

ἤ τις χαίρει τῷ Ῥτορίθυ Ῥυεθοθθη θη ΘΥΤΌΤΘΙΩ 1π μή τίς τηπΐα- 

ἔπτα οδύ. Ουοά 1η ρΡ. 6ὅ9 Ἰδβριίαγν, ἵν᾿ ἐπανορθῶνται τάς τε 

τροφὰς, γενομένας ἐν ταῖς ἑορταῖς μετὰ θεῶν, ποι 1, ΘοΥτῖ- 

σοπάσμῃ ογαῦ αὖ τε ἴῃ γε Θοη γου ογϑύιυ, πϑτη αὖ νΙ468 Ῥαγ]ου 189 

ΒΕ] Π1}1] οϑῦ πο Ἰοοῖ. ὅδ᾽ αὐΐθηιββοηῦ δα γενομένας νἱά᾿5θοπῦ 

τὰς τότε τ. γενομένας μετὰ θεῶν βου ΘΠά τη 6588, ΘΟ  Ρθ Ι πάτα 

416 [Ἀ]βαπι δἀαϊῥαπηθπύατη ἐν ταῖς ἑορταῖς. Οοπίτα ἴπ Ρ. 799 

ῬΙῸ τότε περὶ κιθαρῳδίαν, τὸ περὶ κ- Ἰοροπάπμη. Ουοα Ὑθ1Ὸ 

τοοχ βοαυϊξαιν καθ᾽ ὕπνον δὲ οἷόν πού τις ἢ καὶ ὕπαρ ἐγρηγορὼς 

ὠνείρωξε μαντευόμενος αὐτὸ--510 ΘΟΥΤΙρΡΘΠάτπτΩ, τὖ οἷον ἴπ ἰὸν 

τηαίθίαν οὔ ἐγρηγορὼς, γΟΟ15 ὕπαρ Ἰπ ονρτγοίαίο, ἀθἸθαΐπσ. Τη 

Ρ. 709, Ὡς θεὸς μὲν πάντα καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρὸς 

τἀνθρώπινα διακυβερνῶσι ξύμπαντα. ἡμερώτερον μὴν τρίτον 

ξυγχωρῆσαι τούτοις δεῖν ἕπεσθαι τέχνην: καιρῷ γὰρ χειμῶνος 

ξυλλαβέσθαι κυβερνητικὴν ἢ μὴ μέγα πλεονέκτημα ἔγωγ᾽ ἂν 

θείην. ἢ πῶς ; Νξο πυμπιθιαγθ πὸ Ἰοαὰὶ ἀἸἀ1οῖθβ8 Ῥ]αίοποπα 

οἸΘάοσθβ, 581 ἤθθ0 βου ρϑιβϑοῦύ. [:ΒΡῸ ῬΙῸ πάντα, πρῶτος, ῬΤῸ 

θεοῦ, θεὸν, Ῥγο ἡμερώτερον, μετριώτερον ; ὕμτη τἹἀϊοαϊα, ΒὰΡ- 

ῬΙοπιθηΐία χειμῶνος οὐ ἢ μὴ αἰύθγατη ΔὉ Δ᾽ύθυο παύση 6710. 

Ῥοβίχζθιμο ρΙῸ ἢ πῶς βου ροπάυπι σὺ δὲ πῶς ; Τλυτα [0116 Ῥ6᾽- 

ΟἾΤΤΟ ἱποῖάο ἴῃ ῥ. 70 Ὁ] βοῦῖρθα αυοά ἴπ οοαϊοθ ᾿πνϑαῖϊῦ πρὸς 



Ὲ ῬΡΙΑΤΟΝΙῚΘΣ ΤΕΘΙΒῸΒ ἘΡΙΒΤΟΙΑ. ΧΧΥ 

τἀντὸς τῶν πλοίων 516 οοτττριῦ : πρὸς τὰ τῶν ἐντὸς τῶν πλοίων, 

Τη Ρ. 718 Ἰορίτηυβ : 4Θ. Τὰ τοίνυν δὴ λεχθέντα ἔδοξέ τί μοι 

προὔργου δρᾷν εἰς τὸ περὶ ὧν ἂν παραινῇ μὴ παντάπασιν 
ὠμῆς ψυχῆς λαβόμενα, μᾶλλον δ᾽ ἡμερώτερόν τε ἂν ἀκούειν 

καὶ εὐμενέστερον: ὥστε εἰ καὶ μὴ μέγα τι, σμικρὸν δὲ τὸν 

ἀκούοντα, ὅπερ φησίν, εὐμενέστερον γυγνόμενον εὐμαθέστερον 

ἀπεργάσεται, πᾶν ἀγαπητόν. ῬΙῸ 15 ΒΟΙΆΙΌΙΒ 51 ροϑύὺ μᾶλλον 

δὲ, πραείας ΒΡΡΙΘΥΟΙΙΒ οὐ ἡμερώτερόν τε ἅμα ποιεῖν ΥΒΡΟΒΙΙΘΙῚΒ 

ομηηῖα, Ἰη 6 ]]θούα [6 01116. Θναάθπύ. Ῥυθίοσθα ρτῸ πᾶν ἀγαπητὸν 

Ιερ πάνυ ἀγαπητὸν, οὖ ἴπ Ρ. 801, ρῥγὸ οὐ πᾶν ἱκανὸν, οὐ πάνυ 

ἱκανόν. ὙΘΥΌτα 51 βίπρια ΘἀἸ ΠΟΥ ΠῚ 1ΠΟΊΙΤΊ186 ΒΡΘΟΙΤΩΪΠ8, ῬΘΓΒ6- 

4087, ΠΌΠαΌΔΙα ἀοβίπατη. [1}π τπᾶἃ 1ΡΊ{π7 ΟΟΥΤΘΟΙΟΠ6 ΒΠΘΙα 

ἰδοίατη, αὐδτη Βα 18 βοῖο (6 Ῥσοθαύασιιπι, 4111 ΤΠ ΘΠ ΠΘ᾽15 αΌΒΙα 

ΒΌΘΌΘ Β᾽111Π15 ΘΥΤΟΥ 1π ΟΟΘΙΟΙΌτ5 ΓΤ ρουϊαασ. ΝΙμλσατη αὖ ἴπ 

ΤιΔΟΗ 8 1πἰδϊοὸ ἡγησάμεθα ἴπ ἡγησάμενοι, οὗ ἴπ ῬΠΩαΓΟ, 

Ρ. 246 ἀθάνατον δ᾽ οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου, ἀλλὰ 

πλάττομεν, ἴπι ἀ. δ᾽. ο. ἐ. ἑ. λ. λελογίσμεθα ἀ. π. ταυϊανϊ, Βῖο πὶ 

Ῥ. 829, τὸ δὲ δὴ παρὸν ἡμῖν τὰ νῦν οἷον μάρτυρα ἐπαγόμεθα" 

δηλοῖ μὲν ἂν ὃ βουλόμεθα νἱάθ8 χαοτηοᾶάο ΟΟΥΤΊΡΘΓΘ οροχίθαῦ. 

Ὑα]6, ΥἹἱῦ διη οἰββίπηβ, δὖ τα]η1 [ἌγΘΓΘ οὖ 18 ΠΙὐο ΓΒ ῬΓΟάΘΒθ86 

ῬΘΙΡΘ. 

Ησο ἀϑαὰθ θρίβύοϊδβ ῬβυυθῃθΆμα, αππὶ ΔΟΟΘΡΙ 6 δα Δ]18τὰ 

Ῥτουιποίδσα νοοδύατῃ [16 γὰ8 ΟἼὙΘΘΟαΒ. ΠῸΠ ἀθβουϊασαπι αα] 6 1η, 

14 Θπῖτη 46 θ ΒΌΒΡΙΟΔΙῚ ποίαβ θϑβού, βθαὶ ροβϑὺ ἃΠααοῦ τηθη568 

ΔΙΌΟΥῚ ἀοοοπᾶδβ ὑσαάιθασιτη. ΤΑθΘΠ Βθιπη6. βᾶΠ 6 ὃχσ Ποὺ οχ- 

ΘΙΉΡΪΟ ἀἸα1οΟΙ ΠΟΙ. ΟἸΏΠ68 ΒΟΠΟΥΘΒ 1Π ΘΙ θΟΒΙΒΒι τη τη. οὖ 1Π8}18- 

ΒΙ ΠῚ ΠῚ ΘΠΙΘΙΊΠ ΙΒ ΘΟΠδΥΥΊ, 564 να ΐθυϑ ϑἰϊδιηπαση ἀραὶ οἰνιίας!8 

ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΕΒ Ποποϑίβ ραγίαπα ἀοοίσ!πεθ υἱσύπ βατιθ ἔθτηατα. ΤΊΌΙ 

ὙΘΙῸ α1]5 ΠΟ ΘΧ ΔΏΙΠΟ οταίιϊθα" απ] ᾧθ ΒΘΙΏΡΘΓ βύγθπ τη 

δτηϊουτη δίαιιθ 8} αὔουθπι Ομ π]ι18 ῬΥΘΘ ΘΙ 8, απ τπι βύπαϊα 

οὖ οοπδύιβ ὈΙΌΡαΓΘΒ. θα 46 πδὸ τ 18π0| Ὁ] τα Π|6 ΟἸΧΙΒ58 

βϑηὐο αὐδΠη ὙΘΙΘΟΊΠ188 ὑποθ ΘΟ θη ; ̓ἰααπθ, 81 ρ]δοθύ, δά 

4 



ΧΧΥΪ θῈ ῬΙΑΤΟΝΙΒ ΤΕΘΊΒΌΒ ἘΡΙΒΤΟΙΑ. 

ῬΙαΐοπθπι τϑυθυίαιη αν, οὖ 1 60 αποά Βιροτγοβῦ ομαγίθθ ποθ πη ]1]8 

αυξ ἴῃ [ΠΌΤῚΒ απᾶτίο οὖ βοχίο 1πᾶ] θα ΠΘρΊΘχὶ ὈΥΘυ ο Ῥ6Γ- 

ΒΕ σὍτητι8. [πὶ Ὁ. 704, 1πτῷ. 1,. τοῦτο μὲν γὰρ---κατ᾽ οἰκισμὸν 

αὐτῆς ἤ τις τόπος, ἢ ποταμοῦ τινὸς ἢ κρήνης ἢ θεῶν ἐπωνυμία 

τῶν ἐν τῷ τόπῳ προσθείη τιν᾽ αὐτῶν φήμην, ἢ καινῇ γενομένῃ 

τῇ πόλει. Υε] ἐμ οοημάθηαα νοὶ γμοβέ οογμαϊέαηι αὐῦθτη αρύστα 

ΠΟΙΏΘΗ Ἰηγοηϊθηί. [Ιἢ 708, δα πη. Τ,. ἀλλ᾽ ὄντως ἔστὶ νομο- 

θεσία καὶ πολέων οἰκισμοὶ πάντων τελεωτάτων πρὸς ἀρετὴν 

ἀνδρῶν ; ῬυθΙδΑΥΘ. 56 βίπηαϊαῦ αὐγατα Ἰορατα ἔδυ δγασα δύ 

οἰνιαῦ]β Θοπ θη 488 βοϊθηία 16 νοῶ δα ὙἹΤῸΒ ΒΌΓΊΤΗΣΒ ὙΠ ΙΒ 

Ῥογυπϑαῦ, αφαοπίδηη, πὖ ῥα 1110 1πΐτο, οβίοπα ϑύ, τλᾶρμδ, 510 οὖ ἴθυθ 

5018 1ῃ ΤΟ Ὀ.5 ΒΌΤηΔ 18 ἰοσύα ποθ οαβυβαιθ ἀοτηϊπαίίο. [1η 710, 

ἢπ. 1Τ,. κοινὴ δ᾽ αὐτῷ τις ξυμβῇ γνώμη. Τπ 71, 1η10. Τ,. καὶ 

ἔφαμέν που κατὰ φύσιν τὸν νόμον ἄγειν δικαιοῦντα τὸ βιαιότα- 

τον, ὡς φάναι τὸν Πίνδαρον. 710, 1η10. Τ,. προπορευόμενος---- 

οὖ ρῖῸ ὁ δέ τις, ὅστις δὲ, ΠδΤα ὙΘΥΘΟΥ αὖ ὃς δέ τίς ΒΟΙΊΡΘΤΘ Ποϑαύ. 

Τηΐτα ῬΙῸ προσομιλεῖν δὴ τοῖς θεοῖς, βου] θΘπάττη π. δεῖ τ. θ. 

Ιῃ 719, 1π|Ὁ. Τ.. ὁ δὲ προώγων λόγος ᾧ γέ μοι ἀπείκασται 

βούλομαι ὑμῖν εἰς τὸ μέσον αὖ θεῖναι. Οὐοτηραταίίοποιη 1Π|ᾶ τὰ 

ΤΩΘΟΙΟΟΓΡΆΤα Ῥτοχη 1, 46 αὰὰ τπιοχ αἸοῖύ (ρΡ. 729), ὃ δὴ τυραν- 

νικὸν ἐπίταγμα ἀπεικασθὲν ἐρρήθη κιτ.ἑὲ. Μοχ Βαδ]αΐα τἹαϊου]α 

ἱπέουραποίϊομθ Ἰοσεπάστῃ : θάπτειν ἑαυτὴν διακελεύουτο, ἐν τῷ 

ποιήματι τὸν ὑπερβάλλοντ᾽ ἂν τάφον ἐπαινοίην. Τπ 720, 1η10. 

ἀ616 αὐτὸν, αποά 6Χ ρῬΘΙΡοτᾶμπι τϑρϑῦϊτ15. ὉἸ Οπη18. ᾿ΠΘΓῚΒ. ὙΘΡΌΙ 

πραότατον οΥΐατη οδ. [ἡ 72], 110. Τ,. ἔχου δ᾽ ἂν πῶς ; ἴσως ὧδε. 

(δϊο 1πῃ 699, οχύσ. 1,. οὗ λέγω δ᾽ ἕνεκα, ὁρᾶτε" οὐ γάρ;) Τπι 722, 1. 

τὰ δ᾽ ἐν τοῖς νυνδὴ νόμοις ῥηθεῖσιν οὐ δυπλῷ θάτερα τῶν ἑτέρων 

διάφορα μόνον, εἰς δ᾽ ἀρετὴν τῆς χρείας, ὅπερ ἐρρήθη νυνδὴ, τὸ 

τῶν διττῶν ἰατρῶν γένος ὀρθότατα παρετέθη. Τη 729, ἢπ. Τ,. 

ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἸθΘροπάσμ; πάλιν οὖν οἷον, φασὶν οἱ παίζοντες, ἀμει- 

νόνων ἐξάρχοντες δευτέρων, ἐπαναπολήσωμεν. Ἐἰχ Ποο Ιοοο 

οοτΐθ ραΐθὺ Ῥαγθη]ορταρ μπτη ΘΡΡΆ5886 απ σγοῦρᾶ, δευτέρων 

ἀμεινόνων, ὃ. ΒΆΟΥΤΠΟ1158. ἀοϑαταρίδα 6856 ἀοοθῦ. Ι͂η 761, τηϑᾶ. 1). 
“ ΄ “- " " 5" “ , Φ 

ὅτι μεγάλης τῆς νομοθεσίας ὄντος ἔργου, τῷ πάλιν αὖ παρεσ- 

«ἀμ “αν 



ῬῈ ῬΙΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΟΘΙΒΌΒ ἘΕΡΙΞΤΟΙ,Α. ΧΧΥΙ 

κευασμένῳ ἀρχὰς ἀνεπιτηδείους ἐπιστῆσαι τοῖς εὖ κειμένοις 

νόμοις οὐ μόνον οὐδὲν πλέον εὖ τεθέντων ----ς- Τπ 782, τητῦ. Τ|. 

πλανωμένοις. Νοχ τηυΐαΐο οΥΪπ6 Ἰοσοπάμστη : περὶ τί, καὶ ποῖ 

βλέπων μάλιστα. Ῥτο προσδέξασθαι 1,. προσδέξεσθαι. [τι 

759, Ῥτορ. ἢπ. 1,. ἄρ᾽ ἐννοοῦμεν ὡς ταῖς πρῶτον οὕτω καταζευγ- 

νύμεναις πόλεσιν ἀνάγκη ἡμῖν εἶναί τινας, οἵτινες εἶεν ἂν πρὸ 

πασῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότες, ἀα]οίο οὐκ ἔστι αποά ΟὉ πιθη- 

ἄοϑαπι μὲν δα [Ἀ]βατα ἀντίθεσιν ΒΌΡΡΙΘπάδτη Δα] οΙῦ ΤΘΟΘΠΒΟΥ. 

Τη 764 δα ἢπι. γυβύγα 56 ἰοσα θ 1 ααἱ Ἰαοῦποβα 1118 γραμμάτων 

ὧν ἂν ἕκαστος ἀπογράψῃ τοῖς ἄρχουσι τὸ πλῆθος τῆς αὐτῶν 

οὐσίας τοξογρτϑίαυ! οοπδ αν. Ῥυῖτηα σοῦρα δᾶ νομοφύλακας, 

ΤΟΥ ΒΒΙΤη8, δ 0505 ΟἾΥΘΒ. ῬΟΙΠΠΟΙΒ ἀρραγθύ. Τιδοῦπδτη τορϑῦϊίο 

ψοῦο ἀπογράψῃ ἰτϊθαθηάδιη ραΐό. Μοχ 1,. ὅποσ᾽ ἄν τις 

πλέον ἔχη, ὑπερβὰς ἐβδομήκοντ᾽ ἔτη μηκέτι κιτ.ἑ. (ΟὈΙΟΙ 

ΤΉΟΠ60 1π ΤΠύο. Υ'΄. 90, Ἰδροπάστη νἱ 611: ἴσμεν δὴ, νομίζομέν 

τε χρήσιμον" ἀνάγκη γὰρ, ἐπειδὴ ὑμεῖς ὑπέθεσθε οὕτω, παρὰ τὸ 

δίκαιον τὸ ξύμφερον λέγειν ---.)} Τπη 7δὅδ, ρείοί ῬΙ]δίομπθιι 

ΠΟΙΏΘΏ ταξιάρχους ΤΩΙΠτΙΒ ῬΙΌΡΑΙΘ (6 ΥὙἹΤΙῚΒ ἀϊούπμη, δ (08 

ῬούϊαΒ Ῥουβπουοὺ τὸ κοσμεῖν αυδτὴ τὸ ἄρχειν. ΤΟΊ ῬΓῸ 
οἷον καὶ ΥΘρΡοποπάπτμ. εἰ καὶ. ΜΟΧ ομηπῖβ ἀππου]ΐαθ, ἀθ 

48 ἴῃ Ῥγοίαϊοπθ θρὶὺ ΗΘΥΤΆΔ ΠΤ, ᾿θυ ββίτηδ, τη αίϊοη 6 [0111 

Ῥοίοτιύ, δὶ ὑτὸ ἱππάρχους Ἰοράτηιβ ὑπάρχους, Ὦ.6. 608, 4108 

ΟΕΘΒῚ Ὑ6] οἀρί! στρατηγοῦ τηυπτβ ΟὈΪΤΘ ορογίθραῦ. 1η 766, 

τηϑά. 1,. φέρειν μὴ τὸν βουλόμενον, ἐπάναγκες δ᾽ εἶναι, οὔ τηοχ 

4616 1πϑιπυτη 1]π4 καὶ τρίτου. Τὰ 789 1π10. 4616 τε καὶ αιΐθ 

ἱερέας. οἷ. Ἰπΐτα, καταστατεόν ἱερέας τε καὶ ἱερείας νεωκόρους. 

Τὴ 757, τη1ὖ. ῬΥοὸ διωγορευόμενοι χιοα Βθῆϑιι οαΓΘύ, ΤΘΡΟΠΘΠ Τα 

ΟΘΠ860 ἀναγορευόμενοι, 76) )ἐϊαΐϊ. [τὶ 7600. Ῥγορθ 1π10. Τ,. αἱ 

φρουραὶ περὶ ταύτην γυγνέσθων. Τῃ 702, ΡΥ. τιθά. Τ,. πρῶτον 

μὲν δεῖ κιτ.ἑ. Τὴ 7609, τηρᾶ. ἌεΥρα ὅποσ᾽ ἂν αὐτοῖς πέμπωσι 

καὶ παραδιδῶσιν οἱ φρουροῦντες τεθεραπευμένα δΔαταοποῃΐ τὴ 

Ἰοοὶ δρυὰ Τῆαο. ΤΥ. 660, ἀκάτιον ἀμφηρικὸν ὡς λῃσταὶ ἐκ 

πολλοῦ τεθεραπευκότες τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν εἰώθεσαν ἐπὶ 

ἁμάξῃ .. .. . κατακομίζειν. (Ἕὰο 5εορίᾳ8. Βθθο οὖ βοαιυθῃίία 



ΧΧΥΣ Ὲ ΡΙΑΤΟΝῚΒ ΤΕΘΙΒΌΒ ἘΡΙΞΤΟΙΑ. 

Ἰδρο, 6δὺ ουθίον τοΐηϊ βία βϑηξθηίία, τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν 

8 διτατατηδίϊοο δάάϊία, ααἱ θεραπεύειν βοηδὰ τοῦ προσδοκᾶν 

οαριθπάστη 6886 ογϑάθραύ. ῬΊιστα δα]θούσσιιβ δύᾶτη, σαυτη 

ῬΑΒΟΒΑΙθυ5 [618 Ῥουδοῦβ ἴῃ ἄστη οὖ δα δἰταα δαάιξοτιτα. 

σθπὰβ ΔΟτρίοσ. ὥὅἴο (8 βϑυγσαυϊῦ ΑΡο]1ο ! 

“ὙΊτνο, γ816 ; δὶ αυἱὰ πουϊβ τϑοίι8, ἰβίπα 

Οδπαϊάπ5 ΠΡ ΟΓ ; 5 ΠΟΙ, ὮΪ5 αὔθγθ τη ΘΟ Π1.᾽ἢ 

Τάρᾶπὶ ΒΙΤΤΑΙ ΠΡ ΆΤη1:8 1ρ5818 ΝΟ. ΑΡΙΊ]. ΜΌΟΟΟΘΙΧΥΙ. 

στ τ' στον ἐὐσυσν».: "- 5595...» - 

ΒΤΕΡΗΕΝ ΑΌΒΤΙΝ, ΡΕΙΝΤΕΕΒ, ἨΕΕΤΕΟΕΘ, 



ον Σὰ τὰ ς ὩΣ 

6 πο! ΠἸϑβίτηο αἴϑ]ορο, ἀπο ηϑη ΘΟΙ 5110 5ουϊρίι5 ἰδ, απᾶ5 παθθαΐ ρϑγίββ, 

εὐ αὰ8 τϑιϊοηθ ἴηΐθυ 58 φομδϑυβηίθβ, αἀθηΐαιθ απ88 5ἰὉ 6]5 οὰπῃ οϑοίουὶβ Ρ]δίο- 

ποῖ ΠΌνῖ5. οομὐπηείϊο, ἃ]185 οἷ, τὖ ϑρθῦο, Ὀγϑυΐ ἀϊοίασιιβ σι η. Ηἰς ἰδηξατητηοο 

ἴᾷ δορὶ, αὐ ῬΙαίοπίοαμη ΟΥ̓Δ Ομ θῖὴ Δ ΘΙΜ] θη δ 5 αὐ οδθίουβ 5Ου θα αη ΒΟΥαΙΡῈ5 

Ἰθούδσθιη. Τέδαιιθ ὩΪ8Η1] αἰϊπα γοϑίδέ, ἀαϑ αὖ ΘΟΥΥΘΟΙΪΟΠ65 ἃ τη6 ἴαοίαβ ᾿πΠα] ΘΟ Τὴ; 

ἴῃ απὸ ἔδοίΐθπαο ρᾶρὶπα5 5ΘΟΌΟΥ Κρ ηδηϊδ 88. 

Ρ. 112. παίζων ἅμα τῇ χλήσει -- Ουἱά Ἰοοὶ ἴῃ {Π8 φομηρβ]]αίϊομ 8 

5ἰξ, Ἰρμοίπιιη θέ. Ριιΐΐο ἰβέϊιβ ῬΔΡῚ Ποιηϊηῖθιβ ἐπραοϊίαίθι ΘΧΡΥΟ γα. 50 1105 

ΑΥΠΘπΐθηβθθ. Οἠοαμία 14 οβῦ, ἔδίθου. τη νϑπθιηθηΐου αἰ βρ] θοῦ 6 ΠΟΙΠΘῊ ᾿Απολ- 

λόδωρος, απὸ δαἀϊοοίο ἀΘὈΙΠ θἴαν πθοθϑβα οϑῦ αποδοιπαηπθ 5α]δὶ ἰπ νοῦ ὁ Φαλη- 

ρεὺς οοπέϊποιιν. ἐν τῷ συνδείπνῳ --- 5[ς5 τη] ο 65 ΠΟΥ], πἰδὶ αποᾶ ΟὐοΙ51- 

πἴδηιι5 συνδειπνεῖν παρεῖ, απο οογίθ ΡῈ 86 αττιχώτερον 655, 51 ἱπῆπιιῖντιβ 

πιο σοηγθηϊτοί. Βαίζουιιβ ἴῃ πον βδίπια δι! οηθ νουθα ΟΘΠ061115 ᾿πο]αβιῦ, αἀαθηη 

Βθοαξα5. Θϑβθι Πἶδὶ ροϑβῦ παραγενομένων ἸΟΟΙΏ ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΥΑΥ ΟΡΟΥΐίοστ ογθα α15- 

5θη. Ηοᾶϊε ΠἰΡϑπίου οὐθηἶα 1118, τῶν τότε ἐ. τ. ὃ. παραγενομένων Θχρυ]οΥΐπι. 

ἔγωγ᾽ ἔφη -- ΙΔρυϊ ἐγὼ δή. δε ἴῃ Αἴμοπδθο, Υ, 18, ἐγὼ γάρ, ἔφη. [πῃ 

νυϊραίδ, Ἰϑοΐϊοπθ δὴ ῥτΟΥΒι5 ἱπας116 οϑί, οὖ δρδϑῦ, απο ἃθ6556 πὸ ἀθθοΐ, ἔφη. 

118. πάντως ἡ ὁδὸς -- ΤΙὐθΥϊ ορέϊμ! πάντως δὲ ἡ ὁδὸς τηδηϊξοπία 

5ΟΥΊθδ6 Ἰηἰθυρο]αἰΐομθ, πὶ πππο νοςΐβ πάντως ἄβατα ἱρποταθαί. ἀρξάμενος --. 

ἩϊγβοΗῖρ. ἀρξαμένους, αποά τηΐηϊ ποη πϑοθϑϑϑυϊατη νἱἀθίασ. ἐν μέν γε -- [ΐὰ 

ΒΟΥΙρΡδὶ ργῸ νυ]ραίο ἐν μὲν γὰρ -- 

114. πρὸς τὸ ἰέναι ---- Ιὐθνὶ πρὸς τὸ ἐθέλειν ἂν ἰέναι. Οουτοχῖν Οο- 

Βοίιβ. ὅρα οὖν ἄγων με τί ἀπολογήσει. 81. οογγοχὶ ᾳυοᾶ ψα]ρὸ ΙΘρίξαν: 

ἀρ᾽ οὖν ἄ. μέ τι ἀἁς, ἕπως συνδειπνήσῃς --- ϑῖςο ΠΥ ορθπηϊ; 5688 τϑοίβ 

ΒΘΚΚοτιβ, συνδειπνήσεις. 

116. ἐν τῷ τῶν γειτόνων προϑύρῳ ---- ϑίερΠδμπιβ τηϑ]θθαΐ ἔν τῳ -- 

υϑίηθ οϑιιβδίς αἱΐ Αϑβέϊιβ. ἴπηο ορίέϊπηο ἴπγθ, ηἶδὶ οομῃδίαγοῦ οἱ γείτονες 4ἀθ ἅμ 

ἄοτηο ἀϊοῖ. ἕ δ᾽ οὐχ ἐᾶν --- ΒΕΚΚ. , πο δὲ τιδαμαηι οὔδοϊείο ἐϊὲὶ “ὃ ἴοοιι8.": 

ϑεα αυὰπὶ μδης ογιηϑιη Ῥ]δίομὶ οὐχ θυθ ΠΟΙ], ἰδηα δι ΠᾺ]115 Ποιηϊηϑεϊν 5 

δδ5ϑθῦ, δοοιιβδίϊγαμι τοῦθ ροπὶ ἡπαϊοαν!. ΟἿ, 1.ΥΧ8. ΟΥ. 12, 85. σφᾶς αὐτοὺς ἡγή- 



ΤΥ - ΡΒΑΕΒΆΑΤΙΟ. 

σονται. Τίδαιθ βιρτα ἐπειδὴ δ᾽ ὃ γενέσθαι ἄθαϊ, οὐ ἴπ 228 χαὶ ἕ ὥσπερ εἰώϑει 

ἕπεσθαι ἄδίατυβ δ. πλέον ἢ τρισμυρίοις --- οἵ, ΒόοΟΚΗ. Οδο. Ῥυθδ. 

ἍἌτη, Θ:. Ἴ: 

1106. πῶς ἔχει πρὸς τὸ ἐρρῶσϑαι πίνειν ---. Κβ'΄ς Ι᾿Ρτῖ; 56ᾶ ἐρ- 

ρῶσϑαι ΘΧΡΟΙΠΘμ στη νἱαϊέ Οοθοίαβ. 

ο 111. τὸ οὖν -- εὖ λέγειν Φαῖδρος. ϑαεπέθηϊαρ 5ἐγπιοίαγϑιη πὸ ΘΧΡΘ- 

αἴο; πατη Ἰοροπμάμστη Ψέγειν τουτωὶ --- Ιίὰ τ βουῖρβὶ ρτὸ τούτῳ. 

118. ἃ δὲ μάλιστα --.- γαΙᾶθ ταγθαΐδτη βϑηΐθπέϊδτη οοτηροβαΐ ἐχάστονυ 

ἴῃ ἕχαστα τηυΐαΐο, οἱ νβυθὶβ ἰῃβ 1115, τὸν λόγον, τϑοϊβδὶβ. γονῆς γὰρ Ἔρω- 

τος οὔτ᾽ εἰσὶν ---- ῬτΟΥΙΒΙΙ5. πο α10116. ταΐηϊ ν᾽ ἀθίθν απ ἀρογίατη τηθπἀδοΐπτη, 

Ἰάθιηαιιθ τοὶ ργορθαπᾶδθ ἱπαῖ]6 ῬΗδθαάσιη ᾿ηποῖ τοίου ηΐθη. [Ἃἢ πηϑῖὴ ἰβηςαπη 

ΕΧχ 1115. Δη 1551 Π}15 πϑίανβ πος οδασθαΐ, αὖ οἸηηΐθτη ϑ5θηΐθηϊδα ρΔΥΘ ΗΠ 5 οἃ- 

ΤΈΥΘ Ῥαΐαγοῖισ. Μοχ ἴπ 1ἰ5 απ 46 Ηδβίοαο αϊοπηΐιν ποηὩ 81} ἐαγθαίατη 6558 

πΘΙ ποθ ἔαρι; ἀποα ἰπᾶθ Ογξατη 6558 οὐὕθᾶο, ααΐα. ουϑιημηδίϊοιιβ Ἰοσαμ ᾿ρϑατη 

ααθμ Ρ]αῖο ΟὈϊΐου ἰοέϊσαγαί Ρ]6 15 ὙΘΥΡ15 ἴῃ τηϑυρίηθ ἀθβου θοηπτη ρΡαίαν. Ὑ1- 

ἄθο δαΐθιη ἰπ πουϊββϑίτηθ δα ΠΌΥὶ5 Τ ένεσιν ἄδτὶ, ἰδπατδτη ῬΑΥΤ ΘΠ 65 ΚΟΥ 

πηϊνουϑιζαίθη οχ 118 οδιβα ἀογϊναββοί, απ βϑουηάατῃ Ρ] αἰ γοματη ἀρ Ῥίδο. ῬΈ]]. 

Ι,.24, ἀνήρει γένεσιν χαὶ φϑοράν. Μυϊίο τηϊηϊ ὑπέϊι5. νἱἀθέαν 5] δούατα σου 

μητίσατο οτηϊδβιμη 6558 βἰδίπθυθ, ἰάατθ ρμαΐαγο ἔπῖ5βθ Χάος γ6] "Ερεβος νεὶ Νύξ, 

(εἴ, Αὐῖβέ. Αν85) γένεσιν νοῖῸ δοᾶοπὶ βθηϑι σᾶρθτθ 0 βιργα οσοαντέ, οὐγ, 

ἥχιστα δὲ χατὰ τὴν γένεσιν. Ταχι {Ππ4 αἰίθπαθπάπτμῃ εϑύ ἐσῖθαβ ἑαπίατα δαοίο- 

τἶθαβ οἰξα 5 ρᾶσθτη δρία αἴοὶ οὕτω πολλαχόϑεν ὁμολογεῖται. Οδοίογατη, ποῖ π6- 

δἰϊσοπάστη ἴῃ ΟΟἰβ]ΐδπο πανταχόσεν Ἰορὶ; πος, αὐ ορίπου, ἰϑπαπδτίη μ]ὰ5. ἦπβίο 

Δἰβυτηδυθί, ἴῃ Δ] ΘΓ ΠΘΙΏΡ6 τηϊραΐατη οϑί. Αἴαὰὶ δρ(ϊββιτηθτη οϑί πανταχόϑεν, 

Βοος 5θηβὰ: αὖ οηιπὶ βογίρίξογιιπι φέπεγε. Ἦ. 6. ρορθίϑιπμη, ῬΒΙ]ΟΒορ πουιτη οἱ Ηϊβίο- 

τἱοοσατη. Ῥοβίγοιηο πϑβοῖο ααἱᾶ ἱποομοίμηϊ οϑέ ἴῃ 115: πρεσβύτατος δ᾽ ὧν με- 

γίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. Ιπαϊοαίατη, ορογέιϊ αποιηδατηοαθπμη Δ] θυ απ 

6Χ δἰΐοσο βαθύ, υοᾶ ἴῃ 'ρϑα οὐδίϊομῃθ ἴϑθθυθ ΠΟ ΔΙι5115 5.1, ἴπ ΝΟΙ5 

τη] 1ἴοθυα ΔΥΡΙ ΤΟΥ, αἰ ἰούατη Ἰοσαμ 56 τοῆηραπι. γονῆς γὰρ Χάους οὔτ᾽ εἰσὶν 

οὔτε λέγονται ὑπ᾿ οὐδένος οὔτ᾽ ἰδιώτου οὔτε ποιητοῦ, ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν 

Χάος γενέσϑαι φησί, μετὰ δὲ τὸ Χάος δύο τούτω, 1᾿ἦν τε χαὶ "Ἔρωτα. Παρ- 

μενίδης δὲ τὴν γένεσιν λέγει, Πρώτιστον μὲν "Ἔρωτα Θεῶν μητίσατο πάντων. 

Ἡσιόδῳ δὲ χαὶ ᾿Αχουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕτω πανταχόϑεν ὁμολογεῖται ὁ "Ερως 

ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. πρεσβύτατος δ΄ ὦν, μέγιστός τε χαὶ μεγίστων 

ἀγαδῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. ν. σαιτ. Τιδοἰ(. ΒΘΚΚοτὶ δά Ἰοοσῃ. ἀπεχόμενοι 

πάντων --. ἢ δηΐο ἀπεχόμενοι ἄδιηπαν!. ΜΟΧχ πἰβὶ ἔΆΠῸῚ Ἰοροπᾶμμ : χαὶ μὴν 

μ. ἡ ἐγκαταλιπεῖν γε τὰ παιδικά, ἢ βοηϑῆσαι χινδυνεύοντι. Οδτνία ἐγαδέτα 5απέ 

αἱ ναυϊραίδτη ἀοίθηααηΐ. 

119. οὐ μόνον οἱ ἄνδρες -- ΠΥ ργὸ οἱ ἀδηΐ ὅτι. Ὑϑγαπι νἱαϊ 
ΒΙΘρμδηιβ. Φαρα ρῥυΐαβ οοη͵θοὶ οὐχ ὅτι Ἶδτη ἃ ΕἸΒΟΠΘΤῸ ρτοροβίψατη οταὺ; 56 

δὲ αὐέϊοα!αβ σϑααϊτίξι, οἱ οὐχ ὅτι ποὸπ ἰάθμη δριᾶ ΡΙδίοπθιῃ ἰριίῆοαί παρᾶ οὐ 

μόνον. ὑπὲρ τοῦδε τοῦ λόγου --- πδοο πἀποίπῖβ πο] δὶ Βαϊξοσιιβ. [Ιἄθτη ΘρῸ 

ἄς νευρὶβ εἰς τοὺς “Ἕλληνας, πὐροίς ἃ ΟτΥαμητηδίϊοο οὉ παρέχεται Δάβουρε5. ἔδ- 

᾿ς δ δ δδν" 
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οἰοπᾶπην Αὐθιίτου. ἘΕὐρ  ἀἰδϑίτια οϑϑοὲ "ΐο Θγδθοουμη ἰη]θοία τηθηΐο. ἄἀγα- 

σϑέντες --- Μυὶ δὰ τῷ ἔργῳ ἴπτε οῆοπαουιηί: 56 τϑιηονυθηᾶδ ογαΐ θἰϊδη} 

ΡῬαθϊάα ταυτολογία, οὕτω χαὶ ϑεοὶ μάλιστα τιμῶσιν. 

180. ϑειότερον γάρ αἀϊθοίαχα οδὲ ἃ βουῖθα, αὐἱ βθηϑιμη 0 οδρΙὶΘθαί, 

ἐραστὴς παιδικῶν, ἔνϑεος γάρ ἐστι. υδθ οὐηηῖα ἔδοθδβούθ ὑπ θ 10, απὶ τηθ- 

απ βϑπξ. 

181. ἀνοητοτάτων --- 5'ο Πρ], γοοῖο. υοᾶ 84. δοῃξίέσιο ῥγοροβίψιμι οϑέ 

ἀνοητοτάτως Ῥϑαδϑίνϊ βϑυυηοηὶ ΠῸῚ ΟΟηγΘηΪ, οὗ, αὖ Ῥ6π6 τηοπαῖῦ ᾿Αϑβέϊαβ, Ραδὰ- 

βδιΐδθ τηρηϊὶ δανουβαίασ. χαὶ ἔστιν... ἔρως --- Ηδδο, απ δαπηοᾶπτῃ ἰπ- 

ἐριηρδϑίνθ, πθὸ θομδ 6 οϑιιβᾶ, ἰὔβουία βαπύ, 5θοαβι. Μοχ οδυἐϊἰδδίτηδπι ΒΔΕ 

οοπἠθοίαγαιη ἄμοιρος ρτὸ αἀμοίρου τϑοορ. τὸ γὰρ τῶν παίδων --. Ηἰ5 δά- 

ἠθούαμη οϑύ ἃ βουῖθὶβ τέλος. Ῥαίϊθπίθσ πὸ βαρ ἐπ]θυιηΐ οαϊΐογο τὸ τέλος 

τελευτᾷ. 

182. ΝΟΙΙοτα Βαϊζογιιβ ὙΥ πο ϑ]άϑημπο δποίοσο νόθα χαὶ ἐν Λαχεδαί- 

μονι ἀποίηϊβ πο] ιϑἰββοί. αἱ ἢ ααἱ ΟἸΠΠ65 8]185 τηϑήογοβ αγϑθοῖδθ οἰνιἰαΐθϑ σ6- 

οοηβϑῦ, οβίθπαϊίζαπιθ αὐ ἀαδθαπθ ὧ(θ τὸ βρυδν ββίπηδ βθηίαί,, ἴθη6 ΓϑΟΘαἀδ ΘΙ ΘΠ] 

ομηϊζίοσα ρμοίθδύϑ υδῦθ ΠΟ ΤηϑρῚ5 ΠΟΒ ΟΆΠΟΘΙ]ΟΒ ΤΩΒΏΘΙΘ ΡὈΘΞΒῚΒ. 51, ΟΘ8ΠῚ 

αποᾶ βαρ ἰάθη Ὑὶ" Τοοίιι5 ἰηποοιαθ νοοὶ πρᾶγμα οἰγτουχηᾶοαϊς. τῶν ἀρ- 

χομένων --- Δῃ ΒβαρρΙοπάσπμι ψυχαῖς Ὁ Μοχ τϑοί Αϑβίϊιβ, ,,Οσᾶθο Ἰοαπθηαὶ 

ταϊοποιη ροβίμ!ατοις αἰχίες, τπὖῷ νοῦρθα τά τε ἄλλα πάντα χαὶ ὁ Ἔρως 5ϊ6 6χρ!]!- 

οοπέατ: τά τε ἄλλα πάντα χαὶ μάλιστα ὁ "Ἔρως. Πδοίθ, ἄἶοο, 51 Ἰοοῖιβ τϑοΐθ 

Βουϊρύι5 οϑί. ὥϑ'ϑα αὐἱὰ αἰποραῦ 46 Ατηοσο αἰοθπίθηη, 8185 ΚΤ 5 ΘΟΙΩΤΩΘΠΊΟΥΘΙΘ, 

απ ϑδάθηη θοπϑ οἰβοοσθη ὃ Εἰ αὰδ6 βαμῃύ ᾿ἰβδίδα τοὺ Νδ ΠΘΠΊΟ, ΟΡΙΠΟΥ, 1]- 

Ἱπᾷ πάντα δα ἅϊτιο ἐμπίπτῃ, φιλοσοφίαν χαὶ φ'ιλογυμναστίαν τοίογαπάπτη 6586 Θ0η- 

ἰοπᾶθί. Ηος αἰοϊξ: διηουθιη οτπὶ 6] αι οτηπΐα θΟΠηδ, ἰὰπὶ ποὺ αἀποαῖιθ οἰ ἤσουν, 

αὖ οοποογᾶϊα, οὐ διηϊοϊτα. οἶνο5 ΘΟ] πηρϑηΐαῦ. Φαδγθ χαὶ δχρα]; 564 51 οοῦγο- 

Χίββθιῃ ἔογίαββθ τϑοίϊιβ ἔβοίββθιη: ὃ δὴ μάλιστα φιλεῖ τά τ᾽ ἄλλα πάντα καλὰ 

ὁ "Ἔρως ἐμποιεῶθ. κατανοῆσαι, ἐνθυμηϑέντι γε ---. [6 βουῖρβὶ ῥρτὸ χα- 

τανοῆσαι. ᾿Ενϑυμηϑέντι γὰρ ---. Τ)ὴ6 αὰἃ τηπίαθοπθ δὶ απ ἀαθιίαι, 15 Αβέϊαμη 

οοηβαϊαί να]ραίδηη ἀρίθη ἀθπίθμν οὐ 5ἱ Μυβ15 ρ]δοθί θχρ]]οδηίθχη. 

188. φιλοσοφίας Ποαῖϊθ ἃὉ οτηηΐθιιβ ἀδτηπαύαμη ΘρῸ οουίθ ΠῸ {πο Υ. 

δθα ὑπᾶθ τηϑίστη πϊιο ᾿υθρϑις Απ ἔουίο οουυπιρίαμη δῦ ἃ φίλοις ὀφϑείς ἀρ- 

χὴν ἄρξαι ἤ τιν᾽ ἄλλην δύναμιν --- δῖος Πρ]: αὐἱα 51: ἄρξαι δύναμιν, 

νἱἀουῖηΐ ααἱρθὰ5 ναοί. Τυμ ποὺ τοροῦίο, {Ππ4| αἀπδούϑηῦ οθηθ860, απ886 510 1Π8 

δύναμις ἀπδ8 πο 510 ἀρχή. Αρρᾶτοΐ δύναμιν δἀάϊξαμη 6556, ροβίαπδιη δή τιν᾽ 

ἴῃ ἢ τιν᾽ οουγαρύαθτη οββοί. αὐτὸ χαϑ'᾽ αὐτὸ οὔτε αἰσχρόν ---- [πδϑγϑη- 

ἄστη νἱἀθίιν οὐδὲν Δηΐο οὔτε. 

184. χαὶ τοῖς μὲν χαρίσασϑαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν --- Νοῖπο 

ταϊγ  ἰΓαν σοῦθὰ απ86 Τ ρθη ᾿ρϑατη οτη δτηδ5115 γθῖὴ Πμαθθπίθμι δοϊαπΐ, ΡΥῸ 5ρα- 

τὴ ἃ τὴ8 ποίδία. εἰς χρήματα ἢ εἰς διαπράξεις πολιτιχάς --- Α- 

Ρᾶρ6 ἰπϑυϊδαμι δα ἰῥατιθπίαμα. ὥσπερ γὰρ ἡμῖν νόμος --- Τὐθτῖ, ἔστι γὰρ 

ἡμῖν νόμος ὥσπερ --, οἱ πιοχ ἐθέλοντα, εὐ ροβὲ μία, μῶν δουλεία, 4π86, αὖ 

δὰ ἘΠ γ ἀθυητη τηοπιΐ, ΟΥὙΔΙΠΤΑΙΟΙ νουθα δυπί ἀαθιαη 5, απ νὸχ βαθδα- 

ἀϊοπᾶα 50, ὁδὸς δὴ δουλεία. 
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180. οὔ τι δὲ μόνον -- Ιἡδτϊ, ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν --- ᾳυοᾶ 5ἷς ἰη- 

ἐογργοίαπίασ,, αὐ ΓἜρως ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς ἐστὶν Ἰάθτη 5 αποᾶ ἔνεστιν ἐν ταῖς 

Ψυχαῖς, γε] χατέχε: τὰς ψυχάς. ϑ6ἃ Βαθο ἸΙοφαθμηαϊ τϑίϊο πΠ]110 Ἔχθιηρ]ο Βγτηᾶ- 

ἴατ, πϑαὰθ ἢΐς 56η8:15 γϑιί]ιιδθ οὐδίϊοπὶ φοηναηῖ. Εὖ Πῖς οἱ ἰηῦγα (ὁ ἐπὶ τῷ 

ὑγιεινῷ ἔρως, ὁ ἐπὶ τῷ νοσώδει) ἐπὶ ἰάδτη εβδὲ ψαοᾶ ἐν, οαϊ ορροπίξαν (ἐν τοῖς 

ἄλλοις σώμασι). πρεσβεύω μον --- δῖος τπιίαγὶ, αποᾶ ἰπ Πἰρτῖβ Ἰορίξαγ, 

πρεσβεύωμεν. Ντῃ ΕΤΥΧΙΙηΔΟΉτ5 ἀθ 586 ἀπὸ Ἰοααϊξαν, 5αδτη 16. έθι. ΘΟΙηΤη6- 

τηοσαί. ἔτι δὲ ὥσπερ ---- Ιὐθυὶ ἔστι δὴ ὥσπερ --- ἀυτίβδίτηδ γϑυθοσιπι οοτη- 

Ροβίξομθ, αὖ ἔστι δὴ χαλὸν χαρίζεσθαι 5ἴτηι!] οαρίαπίαγ. Ἐδροϑβαΐ ἔτι δέ, 40 

δια πονπμ Ἰοουτη ἰΔηΡῚ ᾿παϊοοίασ. Ηδοΐθπιβ θηΐτη ἀ6 Ῥοπϑ τηϑίδατπθ οαρταϊξαίο 

τοῦ ἐρῶντος αἰχῖῖ; πῦπς ἀθ τηογϊρογαίΐοης τοῦ ἐρωμένου Δ] εγῖ ἀθὈϊία6, δἱίοσὶ 

πορϑπᾶδα ἀϊοίαχτιβ οί. διὰ [τοῦ Θεοῦ] τούτον --. δὶ τούτου ἄθ 1.60 ἰπέ6]- 

᾿ἰρεπάπμη δϑϑδί, αἰχίββοι βαϊέθιηῃ ὑπό. ϑεᾶ διὰ τούτου εβὲ διὰ- τοῦ ἐμποιῆσαι 

ἔρωτα τοῖς ἐναντίοις. 

1817. ἐνταῦϑα πω --. Κ΄. οοΥγοχὶ απο σνα]ρὸ Ἰοριίαν ἐνταῦϑα πως. 

θυπὴ τηπβίοϑ ἴῃ Ρὰτα 5οθη δ οοηβιβοϊς, προάστη ἴῃ ἀὐΐθιη δία ἰῃβίσιτηθηΐδ 

ἰγαηβῖϊδ, ΒΟΠ5 ἰϑη[ΠΠΔ ΘΔΙΏΟΥ, ἢ. 6. ᾿ιϑία οὗ γᾶ βΒοπόύατῃ ΘΟησΘοΥΐϊδ, ϑρρδγοί, 

ἰΐδαθ Δι ΟΥΘ ἀαρΡ]1ΟΘ ἢ 6556 ποπᾶσθτη σου ζαγ. 

188. ἄλλ᾽ ὅμοια. -- ΟΙΑΡν ἄλλ᾽ ἀνόμοια. ὕπᾶθ Ἠδτμδηπα5 ἄλλ᾽ αὖ 

ὅμοια. ϑεᾶ Ηἷο μ11π8 δέ οἱ ρϑγίουϊδθ Ἰοοαβ. ϑύυπΠαῦα ΑΝ δχ ργδθοθᾶβθπίέθ 

ΑΔΔΑ οΥἹρίποιη ἰγαχῖῖ. γίγνονται --- 1ῖργ]ὶ γίγνεται, αἀυοα ρτϑοίου ἨϊγβοΗῖ- 

δίατη. ΟἸηηθ5. ροϑδὲέ Βθκκθϑγαμη τϑέϊηθηξ, ΠΟΠΠᾺ]1 οἰΐϊδιῃ ἀθίδπαππέ οὐ 1] πβίγαπί. 

Θιοβ πἰ 5θ6άμ]ο οανδδεΐ βύπα!οϑἱβ Δα] βοθηξθιι5 οὐϊδηα δία οὐϊϑηη ρυϑθοῖρίο. 

190. Ιπορίϑτα ἄἀπογιμμ νοοδθυ]οσιπι ἰξογδίίοποια οἱ χυβιστῶντες χυ- 

βιστῶσι χύχλῳ -- ἐφέροντο χύχκλῳ --- τοβθοῦῖβ δι Ὀ]θυηδίϊβ ταϊηϊ ϑιιβέι- 

1586 νἱᾶθου. τέμνοντες χαὶ μέλλοντες ταριχεύειν ---- δῖ. Πδεῖ: 564 

Ραίθί μ. τ᾿ οδιβαη τοῦ τέμνειν ἱπάϊοαγο, ἰάθοᾳιθ χαὶ πὸμ ἔαϊδβ ἃ Ῥ]δίοῃθ 

βουϊρίστη. 

191. ἐχ τούτου τοῦ γένους γίγνονται --- Ηδεο πἀποίη!β οἰγουτηθα!. 

ΒῚ Δ]ΐοσο ργϑϑαϊοδίο ορὶὰβ 6556 ογϑαϊαἰββοῦ Ρ]αίο, αὐοα δαρῖθ Δα άθοδν αὖ οὐδ, 

Δ] απδηΐο ρα] μυπι5. οὐδεϊομθιη ναυϊαϑδβδοέ, αυϑῖα γεγόνασι ἴῃ γίγνονται τηπίαπᾶο. 

192. ϑαυμαστὰ ἐχπλήττονται --- ῖς Ηρτὶ: 564. ογϑίο ρϑᾶθϑίυβ 

ϑαυμαστῶς τοααϊγογοῖ. Φαθῦτη ψθΥἸΒ: ΠΉ1]1}15. 6558. ΟΥΘα ΘΓ ΘΙ. βαυμαστὰ ἃ ποίο 5ὰ- 

Ῥουϊδίνι οοτηρθηᾶϊο, απ ἃ ϑαυμαστῶς ἔαῖπδ6 σοΥγπαρύιμῃ, ΠΠ|8ην Ἰδοίϊοπθια ΡΥϑ6- 

[Ὁ}. τοῦ οὗ πάλαι ἄρα ἐπεϑύμει ----. Μαϊρο, τοῦτο ὃ π. ἄ. ἐ., ἀὔθιη 

οδϑατα αὐσιππαπθ γϑυραπι, οἱ ἀχούεξιν εὐ ἐπιϑυμεῖν, ΥΘΒΡΌΘΤΘ απἷ5. πομ ἱπέθ Πρ} 

194. εἰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐντύχοις σοφοῖς ---- δὶς γϑβουρϑὶ αυοα νυ]ρὸ 166΄- 

τὰν εἰ δ᾽ ἄλλοις ἐ, σ. Δίᾳαϊ ἴρ56 βαργα 56 οδοϑίθγοβηιθ 4 δἀθβδβθηΐ σοφοὺς 6556 

ἀἰξοσίθ ποραγυοσαί. Μοχ ὃν ροβί αἰσχρὸν τοοίθ ἀδηηπαν! ΗΟ στ. 

195. οἷος ὅσων αἴτιος ὧν τυγχάνε: -- ΑἸθΙρὶ νἱᾶθο Ἰορδηάστηπθ 

5 ὅσων 8η οἵων. Νααυίΐγαμι σψϑύσμη δβῦ; αἴτιος εχ αὐτὸς ἀεργαναίαμη οί. Ηρα 

ἰρίξαν τϑϑεϊταΐο, οἵων οἱ ὅσων 5101 παρεπίο, ααὶ πὰς 1} 551 ἱηνθχουπηΐ. 

.191. οὐχ ἔπεστιν Ἔρως. δῖ. Ιερομᾶμμη οαπὰ ΒΕΚΚοτο. Βἰ σι 

“(ςσ 
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ΠΌΠα ἀποίογϊίαΐθ οὐ βϑηβιι ταΐπθ οοιμιποᾶο, οὐχ ἔνι Ἔρως. ὕπνον τ᾽ ἐνὶ : : 
χοιτῇ ἀκηδῆ --- ὙΙά6 ἀπ ἄα πος Ἰοοθο, οὐ ἱπέτα ἃθ ἐν πλῷ χ. τ. ἕ. ἴῃ 

᾿Αἀδοπαΐς δα Ἐπίῃν ἀθιηαπη αϊδραίαν!. 

198. δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ --- Ῥοκίχοιπα ἴῃ πελώρου τηαίατὶ 

ΘΡογίοσο ἠδινᾶϊι ϑαβρίσαϊαβ βάτη ; 56α αἀποᾶ πέμψας 501]Ποϊαγα νο]αϊ, ἴῃ 60 οὺ- 

ταΥϊ; σουρι ἀπδηινῖς Ὠΐο τηΐπιιβ ἀρίπμπι, οχ Ηοιηοτο τούϊπαϊς Νοβίου. τοῦ 

ἐπαινεῖν ὁτιοῦν ---- Ηδδο ἰηβι εἶα 6556 απὶνὶβ ἀρηοβοθῦ, ααἱ ἔα]βᾷτη ἰηΐου- 

Ῥγοίδεϊουιθτη Θοη που 8 Ρουβροχου, Αφοθαϊξ απο ποη ἀλήσειαν 56ἃ ὀρϑότητα 

80 56ηβιι αἰχίβϑοί, Οοπίνα εἰδὼς τὴν ἀλήϑειαν δα 1Π8 γϑβοσθπᾶδ βαπί ἀτῖδ8 5ιι- 

Ρ΄δ αἰχίέ : ἔφην εἶναι: δεινὸς τὰ ἐρωτιχά. 

199. ἀδελφός, αὐτὸ τοῦϑ᾽ ὅπερ ἔστιν, ἔστι τινὸς ἀδελφός, 

ἢ οὖ: 581 αἰέογιιθα ἀδελφὸς ἃ Ρ]αίοπο ργοϊδοξιτη δϑϑοῖ, πὸῃ Πῖο, 588 5 δέϊτη ροβί 

ἔστιν 5ατπτα Ἰοοαπι Παθιι5βθῦ. 

9800. μεμνημένος ---.- όσοι ἱμα ]Πθμι, 9]οββθιηδ τοῦ φύλαξον, 5θο]π5ῖ. 

τὸ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον χ. τ. ξ. Ηδθο 5] γοϑεϊπηθδηξιν, Πα) ιϑηλοαϊ βθηΐθη- 

εἶδ οὐἱξ : τοῦτο ἐστὶν ἐρᾶν, τὸ εἶναι ---- 8.64 αποηΐδηη Ἠ8]10 Ρϑοῖο ἤθυὶ ροΐβϑβί 

αὖ σιρογῈ Ἰάθυι 51 απο 6586, 5θηξθη τη 6 ΡῬτδθοθαθηζθιβ οοηῆδίμμη, Ῥϑυατη 80- 

ἸΟΥ 5 ΘΠΔΥΥΔΙΟΤ5. ΟΡτ5. 6556. ΟΥ̓ ἰββίτηθιηι δϑί, 

809. ἐν μέσῳ δ᾽ ὃν ἀμφοτέρων συμπληροῖ ἰπ οπηπίθιι5 ΠΌγῚ5. βουῖ- 

Ρέπτη ἱπνϑηϊζιγ. ϑ'ϑα αὶ ἀπαπδὴ συμπληροῖ 5ἴπθ οᾶϑιι ροβίζατη να οἱ απο- 

τηποᾶο 5οῖνθ ροββίπηιι5 αὐϊα 5ἷὲ ΠΙὰα ἀπο ΑἸλοΥ Θοτηρ]οτθ αϊοαΐαν". πἰδὶ ποιηΐπθ- 

ἐπτ Θύδῦθ Ὡθοθδβδυϊδιη σοθθτη ἃ 5πΉ1ΠΠ|τη8, Θ᾽ βου ρίϑηη τὸν οοδνυΐ. 

9035. μαγείαν ---- ϑ8ῖο γϑβουῖρδὶ ῥτὸ μαντείαν. Ὀἰνπϑίϊο ἤατὴ βαρτα 580 

Ἰοθο μοβῖζα δδί; ἐπωδαὶ διίθμι. πὲ ορίπου. δὰ πρϊνθυβιιτη σθητιβ μαγείας βἷγϑ 

μαγγανείας, Ρουθ ποηΐ ; δϑτθ Ταγϑς οτῃ γοητεία Αἰ ἰββίτηδιι Παθοῦ οορπδεῖο- 

πη. φύσε:! ἐραστὴς ὧν περὶ τὸ χαλὸν --.- Οτδπητηϑίϊοιιβ. ἀπατα Ἰρπο- 

τατοῖ απἱὰ οϑϑοὶ περί τι εἶναι, ἐραστὴς 5ιρρΙονῖε, ἀπο οἴῆπθα πὰς ἀϑατι6 τηᾶ- 

πϑὺθ ῥϑβϑὶ διπί. ἘΠ Τηγ ΘΙ πθ Θγαθοιπὶ απϊᾶθηη οϑί ἐραστὴς περὶ τὸ χαλὸν ΡὈΓῸ 

τοῦ χαλοῦ. Θιοᾶ κα ἰΞξία, χαὶ τῆς ᾿Αφροδίτης χαλῆς οὔσης, αἰξποί, «αὶ Ἰδοίοῦ 

πῸπ Θχοϊατηθῖ, τουτὶ μὲν ἤδη πρὶν Θέογνιν γεγονέναι 

804. αὐτὸ γὰρ τοῦτο χαλεπὸν ἀμαϑία --- Ναβαπδγῃ τηδη δϑίϊτιβ 

56 Ῥγοδίαϊ! Ἰπϊουροϊαίου, απϑηη Πΐο ἰηβοτίο χαλεπόν. Νοι ἰά ρίξαν, τπο]θβέπτημβ 

5 ἰπβοῖεα ἀηποι; 568 οχ ἰρβα ἀμαϑίος πδίιτα οβίθημαϊ ορὰβ οϑῦ, ὅτι οἵ ἀμαϑεῖς 

οὐ φιλοσοφοῦσιν. Νξο νηΐπιιβ. Ρα 8 Ἰχανὸν ἴῃ ἤπθ βϑηΐθηζίαθ βου ρβουπηξ, αποά 

ΡΥϊπηας χροθπάπμι νἱαϊ Ηϊτβομῖρίι5. Δῆλον τοῦτό γ΄, ἡ δ᾽ ἥ. χαὶ παι- 
δὶ --. ψυϊρο, Δ. δή, ἔφη. τοῦτό γε ἤδη χ- π.. απ86. οαν Ἰππίαν ΘΥΪ ΠῚ ΠΘΤΩΟ 

πο ᾿πίο!Πρεῖ. 

805. ὃ μέγιστός τε χαὶ ὅλος --.- Πα οοτεχὶ ὁ μ. τ᾿ Χ- δολερός, 

απὸ ΗΪΗ1] ταδρὶβ Υἱ ἀἸ οα]πιτη 6556. ροίθοί. Ῥυΐσηθτη θηΐτη πιπΐνουβα 116 θΟῺΪ οαρ]]- 

ἴδ5 πο οϑὲ δολερός ; ἀοίπαᾶθ, οἰΐδηη 5] τηβχίτηθ δϑϑϑῦ ΠΪΗ1 ππιο ἔδοθγθῦ; ΡΟ ΓΘ ΠΟ 

Ῥοβέ μέγιστος 4Ἰἴδγ ϑΞιιρου]αύνιιβ Ἠδρίζαιιν. [ἴΠηἴοὰ ῬΆΘΠΘ ΨῸΣ δϑβὺ ὅλος ἴπ αυϑ1ὴ 

τορτα ἰδία πον οδᾶδί, αὐροίο πᾶ πδίπτα 588 5αρου]δίϊσατη πὸρ ῬΑ δίπι., οἱ 

ΟΤΏΠ65 5αρουϊαίνοβ ἰγαηβοομᾶλί. Εὰ νϑῖοὸ ἴρβα ππῖθ ππῖς ἸοοῸ οοηνθηϊ; οὗ, 



ΠῚ ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ. 

Βαργα: τοῦ ὅλου ἐπιτιϑέντες ὄνομα. Εδο δαΐθιῃ ολερωσερωσ 6Χ Ῥϑυρϑύδιῃ ἴξδ- 

ταῖα νόοοθ βουϊρίπτηη ΟἹΪπὴ ἔπιϊ5β5θ6 : τὴ ΠΪΠΪ] νου ΒΙ τ] 15, αἀαϑη ΒΟΥ θΔΠ ἴῃ Ρ6551- 

τηϑτὴ 1ΠΆτα οοη)δθοΐαγαμι ἱποϊαῖσβθο. βθᾷ δἱέϊι Ἰαΐθὲ αἱοιβ; πδῖη δἱ αὐπΐβ Βδθο 

ταμΐατη Ἰαραΐ: οὕτω τοίνυν χαὶ περὶ τὸν ᾿Ερωτα- τὸ μὲν χεφάλαιον, ἔστιν ὁ 

μέγιστός τε χαὶ ὅλος ἔρως παντί" α«αἷἰβ ποη ἤαίοαίαν ἰᾷ ἰρβαμῃ ἀϊοῖ, αποᾶ ᾿πέου 

5αρουίοσα οἱ ἰηΐγα αἸοθηᾶδ τηθαϊθτη ρομΐ ορογίθαί ἢ Φϑιημθ τηϑηϊξοβίπτη οϑέ ν υθϑ, 

πᾶσα ἣ τῶν ἀγαϑῶν ἐπιϑυμία χαὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν 40 ἱπορία 5θἄμπ]ο Βοιηΐπα ἴη- 

ἔχπβα 6558, απἰ ἔστιν απ παντὶ οΔρΙ θη αμη 6556 ΠῸη τὙἱογθε 

2006. ἐν τῇ ἡλικίᾳ --α. Βςο βουϊθθηάστη, ποῖ αὐ ΠΟΥ ἔν τινι. ϑ'δβρίβ- 

βηθ οοηαπαπηξαν ΤῊΪ οὐ ΤΊΝΙ. ἡ γὰρ ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς συνου- 

σία τόχος ἐστίν. Αααϊέανηοπέιτη 80 γϑοθηξθιι5 οαϊζουθα5 ἀατημπδίαμι, Ἰθοΐο- 

τρια ᾿πᾶϊοο, ἀπὸ ἐΆΟΪἶτι5 ἡπα!οθηΐ, ᾿ααδτη ἔθιηθυ ἰηξθυροϊδία εἰ Βαΐαδορ αἰδ]ορὶ 

ογδῖῖο. Εᾳυϊάθιη οομῆϊξζθου παπᾶ τηὰ]δπμ ἃ 556. ααἷπ θὰ ααοαιθ αἀἀᾶθ Ῥ8Ό}10 

ΒΌΡΥα ἸΘριιηΐιν 6ἤοθυθιη: τί τοῦτο τυγχάνει ὃν τὸ ἔργον: 

208. τῆς ἀπιούσης μνήμην το. δαγο, υἱὐ τηΐμὶ νἱἀθίιν, μνήμην 6}6- 

οἷν οορο]ηιι5, Μαρίβίθ!]α ποὺ ΒῸΡΡΙΘμάσχτη γαΐαθ δῦ, οὶ ἐπιστήμην 5αθδα- 

ἀϊθηάππι οταί. ϑαυμάζοις ἂν τῆς ἀλογίας, ἃ ἐγὼ εἴρηχα εἰ μὴ ἐν- 

νοεῖς --ο. Βῖς βου θοηάπμῃι, δχριΐϊδο περὶ δὲ βυθιαία ροβύ εἴρηχα ἀἰδεϊποίίοῃθ. 

Νϑ απο Βαβίϊπι5 νοϊθραΐ, τῆς ἀλογίας πέρι, πο οδὲ δχ ΟὙδθοουατη Θοη516- 

ταᾶϊηο ; ἃρρᾶγοῖ περὶ 40 αἰΐαπο δἀάϊίψιπι ααἱ ἃ ἐγὼ εἴρηχα 840 ἐννοεῖς ρεπᾶθυβ 

μοὴ ν]αϊ. αϊᾶ δαίθιη εἰ μὴ ἐννοεῖς ἐνθυμιηϑεὶς 5101 νο!ηξ, παπᾶ ἴδοϊ]ς ἀϊχο- 

τὶβ: ἐνθυμεῖσθαι ε5ὺ απίπιαυεγέεγε, ἐννοεῖν εοσίίαγε. Ἠσοο γϑοίβ δὰ δΒοχηϊπιιτη 

δοία ρουίηθί, {Ππᾶ δα Πιοῦμηδθ βαρ θηίδηι, ααὰ ἔϑοίογιιτη οϑαβα ΘΧρ οαΐαν. 

209. τὸ χαλὸν ἐν ᾧ ἂν γεννήσεις --.- Νοη 6556 Ογαθοδτη ἤδπο 5γ1- 

ἰαχίη 60 βϑιΐθιη, 4ὰὸ πἷς ροῃϊίαν, βθηβδι βἄθηΐθι ργομιηίίο; ἄ8 τϑιηθᾶϊο Βδθύθο, 

ΝΙΊΒΙ ροβίμ]αυ! νἱάθέαν πἰδῖ, ἐν ᾧ γεννήσῃ. τὰ χαλὰ μᾶλλον ἢ τὰ αἷ- 

σχρά --.- Μίτγαθον πὶ πδᾶθὸ ἐγία αἱ επηα νουθδ βου 5 ἀθθδηίαγ. 

210. τίχτειν τοιούτους λόγους [χαὶ] ζητεῖν --. Μοϊ]οβίατῃ ὁοη- 

ἡαποδίομθιη ββθοϊυβ. μηχέτι τῷ παρ᾽ ἑνί, ὥσπερ οἰχέτης, ἀγαπῶν; 

παιδαρίον [κάλλος] ἢ ἀνϑρώπον τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνός, 

δουλεύων φαῦλος ἧ. Ηδθο ἴΐα βου θθηᾶδ, 6556 γ65 ἴρβᾶ οδχηϑί. 

211. ὡς τισὶ μὲν ὃν χαλόν, τισὶ δ᾽ αἰσχρόν. Ἠδθο τοοία ἀδιηπᾶ- 

νἱῦ γοΘ πο] ἶμτι5, τη 6 ΘΟ ΒΘ θῃΐθιη ΠΔΌΪΓαστι5, 51. οὐ οουίϊητο ρυϑθοθαθηίδ, ἀϑιημδβ- 

βοί. Ρ]δϑΐο πιηΐμιθ, αὖ ορίμοι, χατηγορίας [θη ροΥβ. δὲ Ἰοοὶ, 8118 ἱηξθυροβὶία 

αἰξίγαχίββεί. χαὶ ἀπὸ τῶν μαϑημάτων --- Ἐογοοανὶ ΠΡγοσατη βουὶρίθγδιι 

τ2816 ἴπ ἕως ἂν ἀ. τ. μ. πιαίαίδιη. ΨΘΥα ΤΠ] 5665 δϑύ ἴπ νϑυρῖβ, τὸ μάϑημα 

τελευτήσῃ 80 ἱπορίο ρταπηηδίϊοο δας; απο ἔδοίαμη οϑί, ἡαΐα χἂν ἰπ χαὶ ἄ6- 

Ργδαναῖο (βῖς οηΐπὶ δᾶ ἤὰπὸ αἴθη Ἰοσοθαίαγ), ἰού 1οοἱ ἱπίθυραποίϊο ἰαγθαία 

ογαῖ. υϊά, αυοᾶ πὸ νογπη αὐϊᾶθηη οϑί {Ππ44,| αποᾶ ἃ βουῖθα βαρρφοαϊίαίαν 

Νίδιη δὶς δυθοίιιπι ΡΠ] ΟΒΟΡ μα ποὴ ορογίοεί ἐπὶ τὸ μάϑημα τελευτῆσαι, γθυιτα 

ἐπ᾿ αὐτό, ὃ ἔστι χαλόν. φλναρίας ϑνητής, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ϑεῖον χαλὸν 

δύναιτο μονοειδὲς χατιδεῖν. Ῥατγιπη αἰ] ρθη5 Ρ]δίοηΐ5 Ἰϑοίου ἔπθυῖέ πΘΘ6556 

δβί, αὐϊοαπαθπθ γν6] ϑνητῆς, γ6] αὑδ6 βϑαυπηΐαῦ, ἀρίθηδβιμη δϑί, 

ὰ 



ΡΕΑΒΕΆΑΤΙΟ. ΙΧ 

219. χαὶ αὐτὸς τιμῶ’ τὰ δ᾽ ἐρωτιχαά --.- 81. τπυίανὶ απδ6 ἴπ 11- 

Ὀγῖβ ἔδσαπίαιν: χαὶ αὐτὸς τιμῶ τὰ ἐρωτιχὰ χ. τ. ξ. Μοχ ρῖὸ τὴν δύναμιν χαὶ 

ἀνδρείαν, ἄραϊ τὴν δύναμίν τε χαὶ χρείαν. (ΟΕ. 204. ὁ [Ἔρως τίνα χρείαν ἔγει 

τοῖς ἀνθρώποις ; 56Π1οθὲ ἀπιὰθ μιιοιβαπθ αἰβρυίαία ογαπὲ δᾶ τὴν δύναμιν ρεῖ- 

εἰμ δηΐ.) 

318. ὡς ἐχεῖνον χαϑίξειν ΠΗ ααΐάθηη νϑμθιηθπίοσ βαβρθοία βιιηΐ, 

Ῥυϊηθτη Ὁ οἷς, αὐαοᾶ ὥστε 6556 ἄἀδθετγοῖ, ἀοίπᾶβ οὐ ἐχεῖνον. αποᾶ Αραδίποηϊ 

Ροίϊι5 ἀπάτη ΑἸΟΙααὶ οοηνοηῖξ, ἴατὰ ΟΡ χαϑίζειν ρτὸ απὸ χαϑίζεσθαι Βαρσὶία- 

ἔα, Ροϑέγθιηο αὐα οχ ἰοία βθηΐθηζία π1}}}] Ππιοῖ5 δὰ δὰ ἀπὰθ πϑιτϑηΐιν δοσθαϊί. 

ἀλλὰ χαϑίζεσθαι παρὰ τὸν ᾿Αγάϑωνα ἐν μέσῳ Σωχράτους τε χαὶ ἐχείνου; πα- 

ραχωρῆσαι γὰρ τὸν ΣΞωχράτη᾽ παραχαϑεζόμενον δὲ ---. Ἐσαμϊα 5ἰτηρ!Ἰοἴα5. δαΐ 

οΟἰαυῖι ἀδρίηρί ροίοδιῦ ἀλλὰ φέρετ᾽ ὦ ᾿Αγάϑων --- ϑῖς ορέξϊπηα Οοθεία5 

Ρρτὸ ἀλλὰ φερέτω ᾿Αγάϑων. 

214. παρὰ νηφόντων λόγους --- Ῥοβὲ ᾶθε ψοῦρᾶ λόγον ἰηβογαΐ, 

αποά Ρυΐται5 Βαϑβέϊιβ ἰδοίθηάτιμι ψ αι. 

9215. τούτου διδάξάντος --. [ππὸ τοῦ διδάξαντος. 

2106. χαὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα καὶ οὐδὲν οἶδεν --. ψοιθα αὔϑατᾶς 

οοπορρία οἷ Ῥυουβιιβ ΙΊΘΉΘ. ΔΙΙΟΙΟΥ ΠΤ τι ΟἸΠΠΘ5 61 5ΘΡΊΤΠι5, ψν 6] ΞΆΡΘΥΘ νἱᾶθυϊ 

ψΟΪθπηϊ5, ὍΠῸ ΟΥΒ δχριίοάδμιβ. ΜῸΧ ῥμῖῸ ἴστε ιι5ϊζαίπι5 δϑϑοὲ ἢοο βθηῆβι εὖ 

ἴστε. ἡγεῖται δὲ πάντα ταῦτα τὰ χτήματα οὐδενὸς ἄξια, χαὶ 

ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι. εἰρωνευνόμενος δὲ χαὶ παίζων πάντα τὸν βίον 

πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ, Κ[΄Ίο ΠΌΡῚ ᾿τρυθβϑὶ, αἰιοα βοΐδηη, ΟἸΠΠΘΒ: 

Ββα Οὐάϊοο5 ορέϊτηϊ, χαὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι λέγω ὑμῖν εἰρωνευόμενος δέ --. 

Ἦδθο πο ροβϑιιηΐ 6556 ρ]οββϑιηᾶ, απΐρρθ απ βθηβιι οαγθαηΐ. Ῥυογόοδτα δαΐθτη 

πος νἰδθπίαν πὲ οδδίοσα αΠρ ηἑπ5. ᾿πβρ οἴϑτητβ; απὸ ἔαοίο {Ππ4 τηΐπτι5 οοτητηοᾶθ 

αἀἰούιπμη 6558 ἱπέθΠρσθιηιβ, τὰ χτήματα οὐδενὸς ἄξια χαὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι. 

Θυϊά αποᾶ ἱτηρογίαπθ Δα] 1 ιν Ἰρβουση ΠΟΙ πὰ τηθηΐΐο. πΌΪ Βδοΐθηπϑ 46 Βο- 

πΐβ, απᾶ6 Ρῥαϊαπίιν, Βπμηδηἷθ 5ΘΙΠΟ πὶ. Εδο ἰρίταν βϑηΐθμηίίδιη ἴῃ ἄξια ἀ651- 

ΠΘΙΘ; ΑΠΟΙΠΟαῸ 5θαπθηΐα 1ἴ8, ΓΘΗΠΡῚ ρμοίοθυπηΐ, πα ἀπᾶθ ἃ γϑυθὶ χαὶ ἡμᾶς τ5- 

απο δᾶ διατελεῖ ἸΕσυηΐῦ ἴῃ ἀπ ΘΟ Θβοδης Ὁ ΝΘΙΩΡΘ 51 λεγω ἴῃ Ὧγο, υμῖν 

ἴῃ νμεν νεγίαβ, μδθο δυδᾶθπέ: χαὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι ἡγούμενος, εἰρωνευόμιενος 
δὲ χαὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους διατελεῖ. 

2311. ἐμῷ ραχύ --. ϑ8ῖο τροίθ Ηϊγβορίαβ, ργδθθαηΐα Οὐθοΐο, ααΐ ἴῃ Νονν. 

Τ6οἴξ. νίπη νοοΐβ ῬΠ ΥΪτη5 ΘΧΘΙΊΡ]15 ἀθοϊαγαί, δατηοποίαιιθ οϑτὴ θαμὰ ὅστις, ὅτι 

οοίξ. Ροπὶ β01616. [ἰρυὶ ἐν βραχεῖ. οὗτος ἤδει: --. Ἴπιο, 5Ϊ αυἱϊᾶ νἱᾶρο, 
αὐτὸς ἥδει. 

218. χινδυνεύε: τ. ὁ. οὐ φαῦλα εἶναι --. Ιὐρτοχττα Ἰοοίϊοποιη χιν- 

δυνεύεις τ. ὁ. οὐ φαῦλος εἶναι, οοτταοχί. 

220. οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ χαρτερεῖν --- Νίχα Ἰοροπάστηῃ 

οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς αὐτὸν τῷ χαρτερεῖν. Ιπῆτα ΔΙ απαπίο Πδεπέϊα5. 5ουῖ- 

Ρϑειΐπα: ἔν τ᾽ αὖ ταῖς εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν [οἷός τ᾽ ἦν] τε 

τἄλλα χαὶ πίνειν οὐχ ἐθέλων, ὅποτε ἀναγχασϑείη πάντας ἐχρά- 

τει. 1 τῶν Ἰώνων --- γα]46. ργοθδὈ 1115. ταὶ νἱάθέιν νἱτὶ ἀοοίΐ βυβρίοῖο 
ἐπ 



Χ τ ΡΕΔΕΡΑΤΙΟ. 

ΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (τερϑίϊζο βο σοῦ ρουρθύδτα ἀγέϊου]0) ἴπ Ἰθοίΐομθιη, αιϑτη 

πη ΒΑθΘΙηι5, τηπίαίασμη ἔἰι1556. ὶ 

291. οἷοι δὲ χαὶ ἕτεροι --- 1ἱ0τϊ, εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι. Μοχ χαὶ 

ἄλλους γΡτο χαὶ τοὺς ἄλλους ροβιεΐ. 

922. ἐὰν οὖν ὑπό σοι καταχλινῇ ᾿Αγάϑων --- Κ5:1 Πᾶθο 18. ὁ- 

Ρίθπᾶα βαπξ πὸ Αρδίπου ῥγοχίππιβ ροδέ ΑἹοϊθίδάθιη ἀϊβοιτηραί, ἰᾷ ααοᾶ σψουθᾶ 

ὑπό σοι ἃρογίε ργδϑέοσιιπί, απ 5101 σϑ]ϊηξ ἀπδθ 5ϑαϊπιηΐιν ποι ἴη 6 ]Π[ρο. Κ5'1π 

ὑπό σοι τηλρῖ5 απίνουβα ἱπίθΠἰσοπάμμη, ποι οὐ δή πον ἐπαινέσεται, 568 οὐ δή 

που ἐπαινεῖν ἐθελήσει αἰχίδδοί. Μοπβϑέτὶ ὙΈγῸ 51Ώ118 οβδέ, πρὶν ὑπ᾽ ἐμοῦ μᾶλ- 

λον ἐπαινεθῆναι. ΕἸοΥ ροΐοβὲ αὐ βουϊρβογίξ ΡΙαίο: οὕτω δή που ἔμε πάλιν ἐπαι- 

νέσεται, παρὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον, (γε] παρεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ ἄλλον) ἐπαινεθῆναι. 

ΒΟΥ Όδιη ΒΙστηϊρδιηΐαθ ἃ. ἃ. ΤΥ. 8]. ὅπη. 



ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΞΥΜΠΟΣΊΙΟΝ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ͂: 

ΔΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ. ΕἼΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ͂. 

- ΟΡ, ΨΒΝ , βΣ δ 3 , Η 
112 Ι. Δοχῶ μοι περὶ ὧν πυνθάνεσθ οὐχ ἀμελέτητος εἶναι. 

᾿" ᾿ 3. , ᾽ Ἵ " 2 Ν , 
καὶ γὰρ ἐτύγχανον πρῴην εἰς ἄστυ οἴχοθεν ἀνιὼν Φαληρόθεν. 

τῶν οὖν γνωρίμων τις ὄπισθε κατιδών με πόρρωθεν ἐκάλεσε, καὶ 

παίζων ἅμα, τῇ κλήσει, ᾽Ὃ Φαληρεύς, ἔφη. οὗτος ᾿Απολλόδω- 
2 - σινϑις. Ἁ τ ᾿ , πὸ 'ψὸ δὰ 35 

ρὸς, οὐ περιμενεῖς:; Καγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. Καὶ ὅς, :Ω 
Α , " , ΄ ᾿Απολλόδωρε, ἔφη, χαὶ κὴν χαὶ ἔναγχός σε ἐζήτουν, βουλό- 

σ' μενος διαπυθέσθαι τὴν ᾿Αγάθωνος ξυνουσίαν καὶ Σωχράτους καὶ 

᾿Αλχιβιάδου χαὶ τῶν ἄλλων τῶν τότ᾽ ἐν τῷ δείπνῳ παραγενο- 

μένων περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγων, τίνες ἦσαν. ἄλλος γάρ τίς 

μοι διηγεῖτο ἀχηχοὼς Φοίνικος τοῦ Φιλίππου, ἔφη δὲ καὶ σὲ 

εἰδέναι. ἀλλὰ γὰρ οὐδὲν εἶχε σαφὲς λέγειν. σὺ οὖν μοι διή- 

γῆσαι" δικαιότατος γὰρ εἶ τοὺς τοῦ ἑταίρου λόγους ἀπαγγέλ- 

λειν. πρότερον δέ μοι, ἦ δ᾽ ὅς, εἰπέ, σὺ αὐτὸς παρεγένου τῇ 

συνουσία ταύτῃ ἢ οὔ: Κἀγὼ εἶπον, ὅτι Παντάπασιν ἔοικέ σοι - 

οὐδὲν διηγεῖσθαι σαφὲς ὁ διηγούμενος. εἰ νεωστὶ ἡγεῖ τὴν συν- 

ουσίαν γεγονέναι ταύτην, ἣν ἐρωτᾷς, ὥστε κἀμὲ παραγενέσθαι. 

Ἔνωγ. ἔφη. Πόθεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Γλαύχων; οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι 

πολλῶν ἐτῶν ᾿Αγάθων ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπιδεδήμηκεν; ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἐγὼ 

Σωχράτει συνδιατρίβω χαὶ ἐπιμελὲς πεποίημαι ἑκάστης ἡμέρας 
" 



᾿ ΠΛΑΤΏΝΟΣ 

118 εἰδέναι ὅ τι ἂν λέγῃ ἢ πράττῃ, οὐδέπω τρί ἔτη ἐστίν. πρὸ 

τοῦ δὲ περιτρέχων ὅπῃ τύχοιμ.. καὶ οἰόμενός τι ποιεῖν ἀθλιώτερος 

Ἵν ὁτουοῦν, οὐχ ἧττον ἢ σὺ νυνί, οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον 

τράττειν ἢ φιλοσοφεῖν. Καὶ ὅς, Μὴ σχῶπτ᾽΄, ἔφη, ἀλλ᾽ εἰπέ 

μοι. πότ᾽ ἐγένετο ἡ συνουσία αὕτη; Καγὼ εἶπον, ὅτι Παίδων 

ὄντων ἡμῶν ἔτι. ὅτε τῇ πρώτῃ τραγῳδία, ἐνύκησεν ᾿Αγάθων, τῇ 

ὑστεραίᾳ ἢ ἡ τὰ ἐπινίκια ἔθυεν αὐτός τε χαὶ οἱ χορευταί. Πάνυ, 

ἔφη. ἄρα πάλαι. ὡς ἔοικεν. ἀλλὰ τίς σοι διηγεῖτο; ἢ αὐτὸς 

πρωπόναι Οὐ μὰ τὸν Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἀλλ᾽ ὅσπερ Φοίνικι» 

᾿Αριστόδημος ἦν τις, Κυδαθηναιεύς, σμιχρός. ἀνυπόδητος ἀεί" 

παραγεγόνει δ᾽ ἐν τῇ συνουσία. Σωχράτους ἐραστὴς: ὧν ἐν τοῖς 

μάλιστα τῶν τότε, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. οὐ μέντοι ἀλλὰ χαὶ Σω- 

χράτη Ὑ᾽ ἔνια ἤδη ἀνηρόμιην ὧν ἐχείνου ἤχουσα. καί μοι ὧμο- 

“λόγει χαθάπερ ἐχεῖνος διηγεῖτο. Τί οὖν, ἔφη, οὐ διηγήσω μοι: 

πάντως ἡ ὁδὸς ἡ εἰς ἄστυ ἐπιτηδεία πορευομένοις χαὶ λέγειν 

χαὶ ἀκούειν. Οὕτω δὴ ἰόντες ἅμα τοὺς λόγους περὶ αὐτῶν 

ἐπσιθύρεθαι ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον. οὐχ ἀμελετήτως ἔχω. ς 

εἰ οὖν δεῖ χαὶ ὑμῖν διηγήσασθαι. ταῦτα χρὴ ποιεῖν. χαὶ γὰρ 

ἔγωγε χαὶ ἄλλως, ὅταν μέν τας περὶ φιλοσοφίας λόγους ἢ 

αὐτὸς ποιῶμαι. ἢ ἄλλων ἀχούω, χωρὶς τοῦ οἴεσθαι ὠφελεῖσθαι 

ὑπέρφυξα ὡς χαίρω᾽ ὅταν ὃ ἄλλους τινάς. ἄλλως τε καὶ τοὺς 

ὑμετέρους Πθὺς τῶν πλουσίων χαὶ χρηματιστικῶν, αὐτός τ᾽ 

ἄχθομαι ὑμᾶς τε τοὺς ἑταίρους ἐλεῶ. ὅτι οἴεσθέ τι ποιεῖν. οὐδὲν 

ποιοῦντες. ἐμ ἴσως αὖ ὑμεῖς ἐμὲ ἡγεῖσθε χαχοδαίμονα εἶναι, ἃ 

χαὶ οἴομαι ὑμᾶς ἀληθῆ οἴεσθαι᾽ ἐγὼ μέντοι ὑμᾶς οὐχ οἴομαι, 

ἀλλ εὖ οἶδα. 

Π. ΕἼΤΑΙ. ᾿Δεὶ ὅμοιος εἶ, ὦ ̓ Απολλόδωρε΄ ἀεὶ γὴρ σαυ- 

τόν τε χαχηγορεῖς χαὶ τοὺς ἄλλους, χαὶ δοχεῖς μοι ἀτεχνῶς 

πάντα: ἀθλίους ἡγεῖσθαι. πλὴν Σωχράτους ἀπὸ σαυτοῦ ἀρξαμε- 

νος. χαὶ ὁπόθεν ποτὲ ταύτην τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβες. τὸ μα- 

νυκὸς χαλεῖσθαι, οὐχ οἶδ ἔγωγε᾽ ἐν μέν γε τοῖς λόγοις ἀεὶ 

τοιοῦτος εἶ᾽ σαυτῷ τε χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν Σωχρά- 
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τους. --- ΑΠΟΛ. Ὦ φῴλτατε, χαὶ δῆλόν γε δή. ὅτι οὕτω 9 

διανοούμενος χαὶ περὶ ἐμαυτοῦ χαὶ περὶ ὑμῶν μαίνομαι χαὶ πα- 

οαπαίω: --- ΕἾΤΑΙ. Οὐχ ἄξιον περὶ τούτων, ὦ ᾿Απολλόδωρε, 

νῦν ἐρίζειν: ἀλλ᾽ ὅπερ ἐδεόμεθά σου, μιὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἀλλὰ 

διήγησαι, τίνες ἦσαν οἵ λόγοι. -- -ὀ ΑΠΟΛ. Ἤσαν τοίνυν ἐχεῖ- 

ττάνοι τοιοίδε τινές. μᾶλλον δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν, ὡς ἐχεῖνος διηγεῖτο, 

χἀγὼ πειράσομαι διηγήσασθαι. ἔφη γάρ οἱ Σωχράτη ἐντυχεῖν 

λελουμένον τε χαὶ τὰς βλαύτας ὑποδεδεμένον, ἃ ἐχεῖνος ὀλιγά- 

χις ἐποίει, καὶ ἐρέσθαι αὐτόν, ὅποι ἴοι οὕτω καλὸς γεγενημέ- 

γος. χαὶ τὸν εἰπεῖν, ὅτι ᾿Επὶ δεῖπνον εἰς ᾿Αγάθωνος. χθὲς γὰρ 
ιν διέ - δον δον ῬΞ θεὶς Ἁ ὅγλ. Ὁ 6 λέν 

αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον᾽ ὡμολόγησα 

δ᾽ εἰς τήμερον παρέσεσθαι. ταῦτα δὴ ἐχαλλωπισάμην., ἵνα 
᾿ ᾿ ᾿ " ΡῚ ᾿ ΄ 3 δ, ΡΝ - Φ“ Ν 

χαλὸς παρὰ χαλὸν ἴω. ἄλλα συ. ἢ ὃ ὃς, πῶς ἔχεις πρὸς» 

τὸ ἰέναι ἄχλητος ἐπὶ δεῖπνον; Κἀγώ, ἔφη, εἶπον, ὅτι Οὕτως, 

ὅπως ἂν σὺ χελεύῃς. “ἕπου τοίνυν, ἔφη. ἵνα καὶ τὴν παροι- 
, , 4 ς ἽΨ ᾿ 3 -" 5,7...» 

μίαν διαφθείρωμεν μεταβάλλοντες, ὡς ἄρα χαὶ ἀγαθῶν ἐπὶ 
- Ε] νι ὁ 5 Ν ᾿ ’ 

δαῖτας ἴασιν αὐτόματοι ἀγαθοί, “Ὅμηρος μὲν γὰρ χινδυνεύει 
2 - 3 , “ ’ " 

οὐ μόνον διαφθεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς ταύτην τὴν παροι- 

μίαν. ποιήσας γὰρ τὸν ᾿Αγαμέμνονα διαφερόντως ἀγαθὸν ἄν- 

ὃρα τὰ πολεμικά, τὸν δὲ Μενέλεων μαλθαχὸν αἰχμιητήν. θυσίαν ς 

ποιουμένου χαὶ ἑστιῶντος τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἄχλητον ἐποίησεν 
ΕῚ [4 ν ᾿ γι Ἃ ν , , Ἵ“ τὰ ΑἹ “ 
ἐλθοντα τὸν Μενέλεων ἐπὶ τὴν θοίνην, χείρω ὄντα ἐπὶ τὴν τοῦ 
3 , χε »Ἥ 2 3 ’ , » Ε7) ΝΜ ᾿ ’ 

ἀμείνονος. Ταῦτ᾽ ἀχούσας εἰπεῖν ἔφη. Ἴσως μέντοι χινδυνεύσω 

καγὼ οὐχ ὡς σὺ λέγεις, ὦ Σώχρατες, ἀλλὰ καθ᾽ Ὅμηρον φαῦ- 
ἮΝ . ὁ τα , , Ξ 

λος ὧν ἐπὶ σοφοῦ ἀνδρὸς ἰένα.. θοίνην ἄκλητος. ὅρα οὖν ἄγων 

με τί ἀπολογήσει: ὡς ἐγὼ μὲν οὐχ ὁμολογήσω ἄκλητος ἥχειν, 
᾽ ς π; ,ὔ , ΄ , Ἁ 

ἀλλ ὑπὸ σοῦ χεχλημένος. ξύν τε δύ᾽, ἔφη; ἐρχομένω πρὸ ὁ 
- , 5. δ, ξο Ν 2.2. 7] ΄ ὩΣ 4 δ 

τοῦ βουλευσόμεθῦ ὁ τ' ἐροῦμεν. αλλ ἴωμεν. ᾿οιαῦτ ἅττα 

σφᾶς ἔφη διαλεχθέντας ἰέναι. τὸν οὖν Σωχφράτη ἑαυτῷ πῶς 

προσέχοντα τὸν νοῦν χατὰ τὴν ὁδὸν πορεύεσθαι ὑπολειπόμινον. 

χαὶ περιμένοντος οὐ χελεύειν προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν. ἐπειδὴ 
2 -»" - , δ᾽ δ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ ᾿Αγάθωνος, ἀνεῳγμένην χατα--ς 

1 Ἕ 
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ΖΞ λαμβάνειν τὴν θύραν. καί τι ἔφη αὐτόθι γελοῖον παθεῖν. οἵ 

μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδα τιν᾽ ἔνδοθεν ἀπάντήσαντ᾽ ἄγειν οὗ χατέ- 

χειντο οἵ ἄλλοι. χαὶ χαταλαμβάνειν ἤδη μέλλοντας δειπνεῖν. 

εὐθὺς δ᾽ οὖν ὡς ἰδεῖν τὸν ᾿Αγάθωνα, ἾὮ,, φάναι. ᾿Αριστέδημε, 
ϑὶ 

εἰς χαλὸν ἥχεις, ὅπως συνδειπνήσῃς᾽ ἄλλου τινὸς ἕνεχ᾽ 
- ᾿ - 9 , - 

ἤλθες, εἰσαῦθις ἀναβαλοῦ" ὡς χαὶ χθὲς ζητῶν σε. ἵνα χαλέ- 

σαιμι. οὐχ οἷός τ΄ ἡ ἰδεῖν. ἀλλὰ Σωχράτη ἡμῖν πῶς οὐχ 
8 

- 
᾿Ξ 

»Μ 

ξ 
’ ’; δε 3 » » ’ 

γεις:; Καγώ, ἔφη. μεταστρεφόμενος οὐδαμοῦ ὁρῶ Σωκράτη 
» ’ὔ δ Α " . ς-ν 

ἑπόμενον. εἶπον οὖν, ὅτι χαὶ αὐτὸς μετὰ Σωχράτους ἥκοιμι, 

χληθεὶς ὑπ᾽ ἐχείνου δεῦρ ἐπὶ δεῖπνον. Καλῶς γ΄, ἔφη; ποιῶν 
5 - 3 ᾿ 

ς: Ὄπισθεν ἐμοῦ ἄρτι εἰσήει" ἀλλὰ κ 
΄ Ἂ » ’ὔ 

θαυμάζω χαὶ αὐτός, ποῦ ἂν εἴη. Οὐ σχέψει, ἔφη, παῖ, φα- 

ναι τὸν ᾿Αγάθωνα, χαὶ εἰσάξεις Σωχράτη; σὺ δ᾽, ἡ δ᾽ ὅς, 
“ 3 -᾿ 

᾿Αριστύδημε, παρ Ἐρυξίμαχον καταχλίνου 

ΠΙ. Καὶ ὃ μὲν ἔφη ἀπονίζειν τὸν παῖδα, ἵνα καταχέοιτο" 

ἄλλον δέ τινα τῶν παίδων ἥχειν ἀγγέλλοντα ὅτι ΣΣωχράτης οὐ- 
- 4' 

τος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν ὙΠῸ δαλορα κι ἔστηχε., χαὶ οὐ 

χαλοῦντος οὐχ ἐθέλει εἰσιέναι. "Ατ η΄, ἔφη, λέγεις οὔκουν καλοῦντος οὐχ ἐθέλει εἰσιέναι. "Ατοπόν γ΄, ἔφη, λέγεις 

χαλεῖς αὐτὸν καὶ «ἡ ἀφήσεις: Καὶ ὃς ἔφη εἰπεῖν Μηδαμῶς,» 
᾿ς , Ἄ, ᾿ , 

ἀλλ ἐᾶτ᾽ αὐτόν. ἔθος γάρ τι τοῦτ᾽ ἔχει" ἐνίοτ᾽ ἀποστὰς ὅποι 
. , ΞΡ ϑ δ, Ε Ἔ ᾿ ς οὐδεν κ᾿ 53. Ξ 
ἂν τύχῃ ἔστηχεν. ἥξει δ᾽ αὐτίκα, ὡς ἐγῴῷμαι. μὴ οὖν χινεῖτε, 
9 3 , 2 ἽΝ “ ᾿ ᾿ οὐδὲ «3 " Ε ΄ " 

αλλ ἐᾶτε. ᾿Αλλ οὕτω χρὴ ποιεῖν, εἰ σοὶ δοχεῖ, φᾶναι τὸν 

Αγάθωνα. ἀλλ᾿ ἡμᾶς, ὦ παῖδες. τοὺς ἄλλους ἑστιᾶτε᾽ πᾶν- 
᾽ ΄ δ δα } ΕῚ 

τως παρατίθετε ὅ τι ἂν βούλησθε, ἐπειδάν τις ὑμῖν μιὴ ἐφε- 
΄ “ , - 5 "-, 9 

στήχῃ-. ὃ ἐγὼ οὐδεπώποτ᾽ ἐποίησα. -νῦν οὖν νομίζοντες κάμὲ 

τῇ ὑμῶν χεχλῆσθα,. ἐπὶ δεῖπνον χαὶ τούσδε τοὺς ἄλλους, θερᾶ- 
δ “ ΕῚ “- ΓΝ. , « 

πεύετε, ἵν ὑμᾶς ἐπαινῶμεν. Μετὰ ταῦτ ἔφη σφᾶς μὲν ὅει-ς 
᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ Ξ᾿ Δ , Ὁ 

πνεῖν, τὸν δὲ Σωχράτη οὐχ εἰσιέναι. τὸν οὖν ᾿Αγαθώνᾶ, ποὶ- 
- , Ν - ΕΨ 39 - λάχις χελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωχράτη. ὃ δ᾽ οὐχ ἐᾶν. 
δ 3 ᾿ ᾿ , ς. ἢ 2 Ν᾿ 
ἥχειν οὖν αὐτὸν οὐ πολὺν χρόνον, ὡς εἰώθει, διατρίψαντα, ἀλλὰ 

«- » - » Α 5 . ͵ 

μάλιστα, σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας. τὸν οὖν ᾿Αγάθωνα, τυγ- 
΄ " ΄ »ν 7} , 

χάνειν γὰρ ἔσχατον χαταχείμενον μόνον, Δεῦρ, ἔφη φαᾶναι, 

τ τ 



ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. ἤ 
Σ ’ ᾿ 3 ᾿ ’ ἫΝ δ Π - - δ , ’ 

ὠχρᾶτες, παρ ἐμὲ χατάχεισο. ἵνα χαὶ τοῦ σοφοῦ αἀπτόμιενός ἃ 

σου ἀπολαύσω. ὅ σοι! προσέστη ἐν τοῖς προθύμοις. δῆλον γὰ ω. τροσέστη ἐν τοῖς προθύμοις. δῆλον γὰ 

ὅτι εὗρες αὐτὸ χαὶ ἔχεις᾽ οὐ γὰρ ἂν προαπέστης. Καὶ τὸν 
Η - 5: ΄ 3 

Σωχράτη χαθίζεσθαι χαὶ εἰπεῖν. ὅτι Εὐ ἂν ἔχοι. φάναι. ὦ 
3 , , » 42) ζ δι , ᾿] 

Αγάθων, εἰ τοιοῦτον εἴη ἡ σοφία, ὥστ᾽ ἐκ τοῦ πληρεστέρου εἰς 

τὸν χενώτερον δεῖν ἡμῶν. ἐὰν ἁπτώμεθ᾽ ἀλλήλων, ὥσπερ τὸ ἐν 
δὰ. ἡλιξο ὕδω» τὸ διὰ οὉ Ζροή, ἜΝ Δ Ἔξ λε- ᾽Υ - “ “ ,͵«- ταῖς χύλιξιν ὕδωρ τὸ διὰ τοῦ ἐρίου δέον ἐκ τῆς πληρεστέρας εἰς 

τὴν χενωτέραν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καὶ ἡ σοφία. πολλοῦ τιμῶ- 

μαι τὴν παρὰ σοὶ χατάχλισιν " οἶμαι γάρ με παρὰ σοῦ πολλῆς 
Α -»" , Γ᾿ Ρ ἶν δὰ Ν ΕῚ ᾿ ἋΣ --. 

χαὶ χαλῆς σοφίας πληρωθήσεσθαι" Ἢ μὲν γὰρ ἐμὴ φαύλη τις 
ἘΝ ᾿ κ 3 , “-" ᾿ ΓΕ Ἂ: Ε) δ 5 [ δὲ " . 

ἂν εἴη χαὶ ἀμφισβητήσιμος. ὥσπερ ὄναρ οὐσα, Ἢ δὲ σὴ λαμ- 

σοῦ νέου ὄντος πρά τε χαὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχουσα, ἥ γε παρὰ 
--ὠ -", δι ἂν 4 δὰ ’ 

οὕτω σφόδρ ἐξέλαμψε χαὶ ΡΕΈΜΡῚ: ἐγένετο πρῴην ἐν μάρτυσι 
ΩΝ : ν Ξ Ξ3 τῶν Ελλήνων πλέον ἢ τρισμυρίοις. Ὑβριστὴς εἶ, ἔφη. ὦ Σώ- 

κ΄. 5 , ᾿ ἶξ. ς ἄχον “ 
χράτεξ. ο΄ γάθων. καὶ ταῦτα μὲν χαὶ ὀλίγον ὕστερον διαδι- 

χασόμεθα ἐγώ τε χαὶ σύ, δικαστῇ χρώμενοι τῷ Διονύσῳ᾽ νῦν 

δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον πρῶτα, τρέπου. 

ΕΝ. Μετὰ ταῦτα, ἔφη, χαταχλινέντος τοῦ Σωχράτους ᾿} ϑ 5 

χαὶ δειπνήσαντος χαὶ τῶν ἄλλων, σπονδάς τε σφᾶς ποιήσασθαι. 

χαὶ ἄσαντας τὸν θεὸν χαὶ τάλλα τὰ νομιζόμενα, τρέπεσθαι πρὸς 

τὸν πότον. τὸν οὖν Παυσανίαν ἔφη λόγου τοιούτου τινὸς χκατάἢ- 
3 , , » , ι χειν. Εἶεν, ἀνδρες., φάναι. τίνα τρόπον ξᾷστα πιόμεθα: ἐγὼ 

σὲν οὖν λέγω ὑμῖν ὅτι τῷ ὄντι πάνυ χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τοῦ χθὲς 
’ " ’ 9 » Ξ ι ἥν 8 » ᾿ 

πότου χαὶ δέομαι ἀναψυχῆς τινος, οἶμαι δὲ καὶ ὑμῶν τοὺς πολ- 
» ; 5 ΄ Ἃ ιη δ» 

λούς᾽ παρῆτε γὰρ χθές. σχοπεῖσθ᾽ οὖν. τίνι τρόπῳ ἂν ὡς ξἐᾷ-ν 

στα πίνοιμεν. Τὸν οὖν ᾿Αριστοφάνη εἰπεῖν. Τοῦτο μέντοι εὖ 
35 - ΄ ’ 

λέγεις, ὦ Παυσανία, τὸ παντὶ τρόπῳ παρασχευάζξεσθαι ῥαᾳστὼ- 

νὴν τινὰ τῆς πόσεως χαὶ γὰρ αὐτός εἶμι τῶν χθὲς βεβαπτι- 

σμένων. ᾿Αχούσαντ᾽ οὖν αὐτῶν ἔφη ᾿Ερυξίμαχον τὸν ᾿Αχουμε- 
» 3 »ν Ἷ , " ," χοχ -ὔ ΄ - 

νοῦ. Ἢ χαλώς, φᾶναι., λέγετε. χαὶ ἔτι ἑνὸς δέομαι ὑμῶν 

ἀχοῦσαι. πῶς ἔχει. πρὸς τὸ πίνειν ᾿Αγάθων. Οὐδαμῶς, φᾶναι, 

[.} 

ῳ 

μ᾿ “ δ - Ξ 9. ὦ ὰ “΄ 

οὐδ αὐτὸς ἔορωμαι. ἽἝρμαιον ἂν εἴη ἡμῖν, Ἢ δ᾽ ὅς, ὡς ἔουκευ. ς 
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ΡῚ , Φ»}9 ΄ ᾿ ι Α » " ξ » , 

ἐμοί τε χαὶ ᾿Αριστοδημῳ χαὶ Φαίδρῳ χαὶ τοῖσδε, εἰ ὑμεῖς οἱ 

δυνατώτατοι πίνειν νῦν ἀπειρήχατε᾽ ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀεὶ ἀδύνα- 
χῳ , 3 ΕῚ -» Ζ 4 [ 3. δ Α 3 ’ ες 

τοι. Σωχράτη ὃ ἐξαιρςῶ λόγου" ἱκανὸς γὰρ χαὶ ἀμφότερα; 

ὥστ᾽ ἐξαρχέσει αὐτῷ ὁπότερ᾽ ἂν ποιῶμεν. ἐπειδὴ οὖν μοι δοχεῖ 

οὐδεὶς τῶν παρόντων προθύμως ἔχειν πρὸς τὸ πολὺν πίνειν οἶνον, 
“" ἋἋ - “Ψ 5 -» 

ἴσως ἂν ἐγὼ περὶ τοῦ μεθύσχεσθαι. οἷόν ἐστι, τάληθῆ λέγων 
τ᾿ μ " 3 ͵ 2 Η . ᾿ --“»ὕ δ᾽. ΄- 

ἧττον ἄν εἴην ἀηδής. ἐμοὶ γὰρ δὴ τοῦτο γ᾽ οἰμαι κατάδηλον ἃ 
, τὶ ᾿ ἢ - εὖ - ν 

γεγονέναι ἐκ τῆς ἰατρικῆς. ὅτι χαλεπὸν τοῖς ἀνθρώποις ἢ μέθη 
}] ΟΞ 5," 3 ϑὺς ΜΒ, δ λ 3 με 2 , ει ῃφ{ι - Ἥ 7 

ἐστί χαὶ οὐτ᾽ αὐτὸς ἔχων εἶνα! πόρρὼ ἐθελησαιμ, ἂν πιεῖν, οὔτ 

ἄλλῳ συμβουλεύσαιμι, ἄλλως τε χαὶ χραιπαλῶντα ἔτι ἐκ τῆς 

προτεραίας. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη φάναι ὑπολαβόντα Φαῖδρον τὸν 

Μυρρινούσιον. ἔγωγέ σοι εἴωθα πείθεσθαι ἄλλως τε χαὶ ἅττ᾽ ἂν 
ΒΨ “- ᾿ » --97 μ 53 ’ Α δ ’ 

περὶ ἰατρικῆς λέγῃς. νῦν ὃ. ἂν εὖ βουλεύωνται, χαὶ οἱ λουποί. 

Ταῦτα δὴ ἀκούσαντα: συγχωρεῖν πάντας μὴ διὰ μέθης ποιή- 

σασθαι. τὴν ἐν τῷ παρόντι συνουσίαν. ἀλλ᾽ οὕτω πίνοντας πρὸς 6 

ἡδονήν. 

Ν. ᾿ΒΕπειδὴ τούυν, φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον, τοῦτο μὲν 

δέδοχται, πίνειν ὅσον ἂν ἕχαστος βούληται, ἐπάναγκες δὲ μη- 

δὲν εἶναι. τὸ μετὰ τοῦτ᾽ εἰσηγοῦμαι τὴν μὲν ἄρτι εἰσελθοῦσαν 
ὁ) τοδ Η ΡΝ ἜΜΕΝ Ἰλοῦσ 5 δ 5 » ΕΣ Ἂς λ Ξ 

αὐλητρίδα χαίρειν ἐᾶν. αὐλοῦσαν ἑαυτῇ. Ἢ. αν βουληται, 

ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον, ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι 

τὸ τήμερον. χαὶ δύ οἵων λόγων, εἰ βούλεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰση- 

1:τ γήσασθαι. Φάναι δὴ πάντας βούλεσθαι, χαὶ χελεύειν αὐτὸν 

εἰσηγεῖσθαι. Εἰπεῖν οὖν τὸν ᾿Ερυξίμαχον.. ὅτι Ἢ μέν μοι ἀρχὴ 
-» , " κ Α , 9 ΣῪ , " 3 ν ΡῚ ᾿ 

τοῦ λόγου ἐστὶ χατὰ τὴν Εὐριπίδου Μελανίππην᾽ οὐ γᾶρ ἐμὸς 
- ᾿ ΓΝ - «ν᾿ 2 “" 

ὁ μῦθος, ἀλλὰ Φαίδρου τοῦδε, ὃν μέλλω λέγειν. Φαῖδρος γὰρ 
ἜΣ, Γ 2 - , 9 Γ ᾿ 8.59 

ἐχάστοτε πρός με ἀγαναχτῶν λέγει, Οὐ δεινόν, φησίν, ὦ ᾽Ερυ- 

ξίνιαγε. ἄλλοις μέν τισι θεῶν ὕπνους χαὶ παιῶνας εἶναι ὑπὸ “οὶ ν) ᾿} , ιν] 

΄ »“ , ’ »" 

τοσούτῳ θεῷ, μηδὲ ἕνα πώποτε τοσούτων γεγονότων ποιητῶν 

πεποτηχένα,, υνηδὲν ἐγχώμιον ; εἰ δὲ βούλει αὖ σχέψασθαι τοὺξν 

χρηστοὺς σοφιστάς. Ἣραχλέους μὲν χαὶ ἄλλων ἐπαίνους χκατα- 

Ὄρος, ἃ τορῶς 
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λογάδην ξυγγράφειν, ὥσπερ ὁ βέλτιστος Πρόδικος. χαὶ τοῦτο 

μὲν ἧττον καὶ θαυμαστόν. ἀλλ᾽ ἔγωγ᾽ ἤδη τινὶ ἐνέτυχον βιβλίῳ 

ἀνδρὸς σοφοῦ, ἐν ᾧ ἐνῆσαν ἅλες ἔπαινον θαυμάσιον ἔχοντες πρὸς 

ὠφέλειαν χαὶ ἄλλα τοιαῦτα συχνὰ ἴδοις αν ἐγχεχωμιασμιένα. 
, 3 , ᾿ 4 ᾿ ᾿ ᾿ ’, 

τὸ οὖν τοιουτῶν μὲν περὶ πολλοὺς πολλὴν σπουδὴν ποιήσασθαι, ς 

Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώπων τετολμιηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν 
ΡΨ, ΠῚ ς " 9. 43 Ὁ 3 Ἧ ΄ 
ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι. αλλ οὑτὼς ἡμέληται τοσοῦτος θεὸς, 

ταῦτα, δή μοι δοχεῖ εὖ λέγειν Φαῖδρος. ἐγὼ οὖν ἐπιθυμῶ ἅμα 

μὲν τουτωὶ ἔρανον εἰσενεγχεῖν καὶ χαρίσασθαι. ἅμα δ᾽ ἐν τῷ 

παρόντι πρέπον μοι δοχεῖ εἶναι ἡμῖν τοῖς παροῦσι χοσμιῆσαι τὸν 

θεόν. εἰ οὖν ξυνδοχεῖ χαὶ ὑμῖν, γένοιτ᾽ ἂν ἡμῖν ἐν λόγοις ἱκανὴ 

διατριβή δοχεῖ γάρ μοι χρῆναι ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαι- ἃ 

νον "Ἔρωτος ἐπὶ δεξιαί, ὡς ἂν δύνηται χάλλιστον, λέγειν δὲ 

Φαῖδρον πρῶτον, ἐπειδὴ χαὶ πρῶτος χατοαίχειται. χαὶ ἔστιν ἅμα 

πατὴρ τοῦ λόγου. Οὐδείς σοι, ὦ ᾿Ερυξίμαχε, φάναι τὸν Σω- 

χράτη, ἐναντία ψηφιεῖται. οὔτε γὰρ ἄν που ἐγὼ ἀποφήσαιμι, 

ὃς οὐδέν φημι ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ τὰ ἐρωτικά. οὔτε που ᾿Αγά ὃς οὐδέν φημι ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ τὰ ἐρωτικά, οὔτε που ᾿Αγά- 
΄ ΄ εξ Η 

θων χαὶ Παυσανίας. οὐδὲ μὴν ᾿Αριστοφάνης. ᾧ περὶ Διόνυσον 9 

καὶ ᾿Αφροδίτην πᾶσα ἡ διατριβή, οὐδ᾽ ἄλλος οὐδεὶς τουτωνὶ 

ὧν ἐγὼ ὁρῶ. χαίτοι οὐκ ἐξ ἴσου γίγνεται ἡμῖν τοῖς ὑστάτοις 

χαταχειμένοις᾽ αλλ ἐὰν οἱ πρόσθεν ἱχανὼς χαὶ χαλῶς εἴπωσιν, 
, ξ « 9 ᾿ 

ἐξαρχέσει ἡμῖν. ἀλλὰ τύχῃ ἀγαθῇ χαταρχέτω Φαῖδρος χαὶ 

ἐγκωμιαξέτω τὸν Ἔρωτα. Ταῦτα δὴ χαὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἄρα 

Ὁ 118 ξυνέφασαν τε χαὶ ἐχέλευον ἅπερ ὁ Σωχράτης. πάντων μὲν οὖν ἘΡΡ Ὁ ἵ ν ὶ ἢ 
3 ’ ᾿ , ἃ ἕχαστος εἶπεν. οὔτε πάνυ ὁ ̓ Αριστόδημος ἐμέμνητο οὐ 

ἐγὼ ἃ ἐχεῖνος ἔλεγε πάντα᾽ ἃ δὲ μάλιστα χαὶ ὧν ἔδοξέ μοι 

αξιομνημιόνευτ᾽ εἶναι. τούτων ὑμῖν ἐρῶ ἕκαστα. 

ΨΙ. Πρῶτον μὲν γάρ, ὥσπερ λέγω, ἔφη Φαῖδρον, ἀρξά- 

ψενον ἐνθένὸς ποθὲν λέγειν ὅτι Μέγας θεὸς εἴη ὁ [Ἔρως χαὶ θαυ- 
» τ ᾿" 375. ᾽ 

υαστὸς ἐν ἀνθρώποις τε καὶ θεοῖς, πολλαχῇ μὲν χαὶ ἄλλῃ, οὐχ 

ἥκιστα δὲ χατὰ τὴν γένεσιν. Τὸ γὰρ ἐν τοῖς πρεσβύτατον εἷ-" 

ναι τὸν θεὸν τίμιον, ἡ δ᾽ ὅς" τεχμιήριον δὲ τούτου γονῆς γὰρ 
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» Ἂν 5 ἧ -ὦ » , ΕΝ 3 Ν ΔΡ. διὰ ΄ Ν 
Ερωτος οὔτ᾽ εἰσὶν οὔτε λέγονται ὑπ οὐδενὸς οὗτ᾽ ἰδιώτου οὔτε 

- 3 34. δ , - } ’ " , 

ποιητοῦ. ἀλλ Ησίοδος πρῶτον μὲν χάος φησὶ γενέσθαι, 

αὐτὰρ ἔπειτα 

γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἔδος ἀσφαλὲς αἰεί, 

ἠδ᾽ "Ἔρος. 

Α Α " “ ΄ ΄, ,᾿, - ᾷ, '') 

φησὶ μετὰ τὸ χάος δυο τούτω γενέσθαι, γῆν τε χαὶ "Ἔρωτα. 
" " } ’ ᾿ἀδελ 

Παρμενίδης δὲ τὴν γένεσιν λέγει 

πρώτιστον μὲν "Ερωτα ϑεῶν μητίσατο πάντων. 

δ ’, ᾿ ὝΝ; , ἰν -»" [χὲ Γ} ἔ 

βρϑδῳ δὲ χαὶ Αχουσίλεως ὁμολογεῖ. οὕτω πολλαχόθεν ὁμολο- ς 

γεῖται ὁ [ἔρως ἐν τοῖς πρεσβύτατος εἶναι. Πρεσβύτατος δ᾽ ὧν 

ϑεγίστων ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιός ἐστιν. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔχω εἰπεῖν 

ὅ τι μεῖζόν ἐστιν ἀγαθὸν εὐθὺς νέῳ ὄντι ἢ ἐραστὴς χρηστὸς χαὶ 

ἐραστῇ παιδικά. ὃ γὰρ χρὴ ἀνθρώποις ἡγεῖσθαι παντὸς τοῦ 

βίου τοῖς μέλλουσι χαλῶς βιώσεσθαι, τοῦτ᾽ οὔτε ξυγγένεια οἵα 
5 Σ; ω ἀν χν “ - » 5. ᾿ " 

τ ἐμποιεῖν οὕτω χαλῶς οὔτε τιμαὶ οὔτε πλοῦτος οὔτ᾽ ἄλλο οὐ- 

δὲν ὡς ἔρως. λέγω δὲ δὴ τί τοῦτο: τὴν ἐπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς ἃ 
Ἵ , "Ἢ Ἂ, "ἊΞ λοῖς- Ὰ , - 3 Ἁ ᾿᾿ ᾽, 

αἰσχύνην. ἐπὶ δὲ τοῖς χαλοῖς φιλοτιμίαν οὐ γὰρ ἔστιν ἄνευ 
΄ " , ΒΨ, δ᾽. χμς ΄ Π Ν᾽ δὲ ΓΙ ΄ 

τούτων οὐτε πόλιν οὔτ᾽ ἰδιώτην μεγάλα χαὶ χαλα ἔργα ἐξεργα- 

ζεσθαι. φημὶ τοίνυν ἐγὼ ἄνδρα ὅστις ἐρᾷ;, εἴ τι αἰσχρὸν ποιῶν 

χατάδηλος γίγνοιτο ἢ πάσχων ὑπό του, δι ἀνανδρίαν μιὴ ἀμυ- 
΄ ἂν νυν 8 μ ς } Ἁ 2 , ΄’ 2 - 9 [ᾳ 3 

νόμενος, οὔτ᾽ ἂν ὑπὸ πατρὸς ὀφθέντα οὕτως ἀλγῆσαι οὔθ᾽ ὑφ 
. , ΓΟ ΩΣ, Ὲ ὙΠ 3 ΄ ς ΩΓ » Γι ᾿ 

ἑταίρων οὐθ ὑπ ἄλλου οὐδενος, ὡς ὑπὸ παιδικῶν. ταὐτὸ δὲ 

τοῦτο χαὶ τὸν ἐρώμενον ὁρῶμεν ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς 

αἰσχύνεται, ὅταν ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ τινὶ ὦν. εἰ οὖν μιηχανή τις 

γένοιτο, ὥστε πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον ἐραστῶν τε χαὶ 

παιδικῶν, οὐχ ἔστιν ὅπως αν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν ἑαυτῶν [ἢ] 

ἀπεχόμενοι, πάντων τῶν αἰσχρῶν χαὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς ἀλλή- 

1τϑλους. χαὶ μαχόμενοί γ᾽ ἂν μετ᾽ ἀλλήλων οἵ τοιοῦτοι νικῷεν ἂν « 

ὀλέγοι ὄντες. ὧς ἔπος. εἰπεῖν. πάντας ἀνθρώπους: ἐδῶν "ἃ ὀλίγοι ὄντες, ὡς ἔπος εἰπεῖν. πάντας ἀνθρώπους. ἐρῶν γὰρ 

ἀνὴρ ὑπὸ παιδικῶν ὀφθῆναι ἢ λιπὼν τάξιν ἢ ὅπλα ἀποβαλὼν 
ι Ἢ ΄ ΄, ὯΝ.. ᾿ ΄ - Ε Α ᾿ 

ἥττον ἂν δήπου δέξαιτο ἢ ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων, χαὶ πρὸ 

τούτου τεθνάναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο. χαὶ ὑμὴν ἐγκαταλιπεῖν γε 
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᾿ Νο  .δΝ ᾿ -» , ων δ , 
τὰ παιδικὰ ἢ μὴ βοηθῆσαι χινδυνεύοντι, οὐδεὶς οὕτω χακός, 
[κ ἢ ἄι Ἃ ὩΣ δ δ,.» Ε7 ΄ " 3 ’ὔ [κ᾿ , 

ὅντινα οὐκ ἂν αὐτὸς ὁ Ἔρως ἔνθεον ποιήσεις πρὸς ἀρετήν, ὧσθ 
Ω' - ΑΝ , " 3 ΤΕΣ προς ΑΙ [χὰ ἘΞ. 

ὅμοιον εἶναι τῷ ἀρίστῳ φύσει. χαὶ ἀτεχνῶς, ὃ ἔφη “Ὅμηρος,» 

μένος ἐμπνεῦσαι ἐνίοις τῶν ἡρώων τὸν θεόν, τοῦθ᾽ ὁ "Ἔρως τοῖς 

ἐρῶσι. παρέχει γιγνόμενον παρ᾽ αὑτοῦ. 
ῃ ᾿ Ἷ ἢ ΄ ᾽ δ. ὦ ἦλι 

ΝΠ. Καὶ μὴν ὑπεραποθνήσχειν γε μόνοι ἐθέλουσιν οἱ ἐρῶν- 
ΡῚ ’ δ » 9 ᾿ Π δ -» ’ -ἷι 

τες. οὐ μόνον οἱ ἄνδρες, ἀλλὰ χαὶ αἷ γυναῖκες. τούτον δὲ 
ὶ φᾷ Πελίοι 0 , ΟΥ̓ ι΄ ᾿ ᾿ ἣν ᾿ ᾿ ΑΙ ΜΞ 

χαὶ ἡ Πελίου θυγάτηρ Αλχηστις ἱκανὴν μαρτυρίαν παρέχεται 

εἰς τοὺς “Ἕλληνας, ἐθελήσασα μόνη ὑπὲρ τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς 
2 -" " 9 - ὅδ Α ἘΠΕ ΑΡΕΣ ἘΝν . ᾽ εἶδι ἧς 

ἀποθανεῖν, ὄντων αὐτῷ πατρός τε χαὶ μητρός οὖς ἐχείνη το-- 
“ἅ ς ΄ Ξ , κ᾿ . “᾿ [ ΕΟ - »ὦ 

σοῦτον ὑπερεβάλετο τῇ φιλία διὰ τὸν ἔρωτα, ὡστ ἀποδεῖξαι 

αὐτοὺς ἀλλοτρίους ὄντας τῷ υἱεῖ χαὶ ὀνόματι μόνον προσήχον- 

τας. καὶ τοῦτ᾽ ἐργασαμένη τούργον οὕτω χαλὸν ἔδοξεν ἐργά- 

σασθαι οὐ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ καὶ θεοῖς, ὥστε πολλῶν πολλὰ 

χαὶ χαλὰ ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν ἔδοσαν τοῦτο γέ- 

ρᾶς οἱ θεοί, ἐξ “Αἰδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν, ἀλλὰ τὴν ἐχεί. 
ΑΝ «δὲ 2 τὰ ἽΞ ας. τα Ξ ο . ΑΕῚ ἘΞ ἄΑε ἃ Αι νης ἀνεῖσαν ἀγασθέντες [τῷ ἔργῳ οὕτω χαὶ θεοὶ] τὴν περὶ τὸν 

ἔρωτα σπουδήν τε καὶ ἀρετὴν [μάλιστα τιμῶσιν]. ᾿Ορφέα δὲά 

τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ “Αιδου. φάσμα δείξαντες τῆς 
- ἥν ἫΝ Ξ Θιιῖα 9 3 , ἢ , 

γυναῖκος ἐῷ Ἣν ἥχεν, αὐτὴν ὃ οὐ δόντες, τ' μαλθαχίζεσθαι 
, “-.3.ϑ ͵ ᾿ 3 » “ Ὡὰ 

ἐδόχει. ἅτ᾽ ὧν χιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεχα τοῦ ἔρωτος 

αἀποθνήσχειν, ὥσπερ ΓΑλχηστις, ἀλλὰ διαμιηχανᾶσθαι ζῶν εἰσ- 
’ , [χὰ ’ Ἁ -»" , 3 » :] Ἷ 

ιέναι εἰς Αἰδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίχην αὐτῷ ἐπέθεσαν, 

χαὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι, οὐχ 
3 , Α, »" δ Ἢ “ ’, 

ὥσπερ ᾿Αχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος υἱὸν ἐτίμησαν χαὶ εἰς μακάρων 9 

νήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος παρὰ τῆς μητρός, ὡς ἀπο- 
- 9 δι Ἀ , -Ὁ “ 

θανοῖτο ἀποχτείνας “ἔχτορα. μὑιὴ ἀποκτείνας δὲ τοῦτον οἴκαδ᾽ 

ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι, ἐτόλμησεν ἑλέσθαι βοηθήσας τῷ ἐρα- 

τϑοστῇ Πατρόχλῳ χαὶ τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθανεῖν. ἀλλὰ 
Α , -» δ , Α ἰχ ᾿ 

χαὶ ἐπαποθανεῖν τετελευτηχότι. θεν δὴ χαὶ ὑπεραγασθέντες 
΄ Α Α ἰχ 2 κ 

οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ 

πολλοῦ ἐποιεῖτο, Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ φάσχων ᾿Αχιλλέα Πα- 
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τρόχλου ἐρᾶν, ὃς ἣν χαλλίων οὐ μόνον Πατρόχλου ἀλλὰ χαὶ 
- ιὰ ’ ἰχ 9 ἐς τῶν ἡρώων ἁπάντων χαὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ. 

“ “ 3 ᾿ ν Ἠ,»᾿»Ἄ ΄ ᾿ ΄ ᾿ 

ὡς φησιν Ὅμηρος. ἀλλα γαρ τῷ ὄντι μάλιστα μὲν ταυτὴν τὴν 

ἀρετὴν οἱ θεοὶ τιμῶσι, τὴν περὶ τὸν ἔρωτα, μᾶλλον μέντοι θαυ-" 

μάζουσι καὶ ἄγανται χαὶ εὖ ποιοῦσιν, ὅταν ὁ ἐρώμενος τὸν ἐρα- 
" 3 α΄ ᾽ , ’ 

στὴν ἀγαπᾷ. ἡ ὅταν ὁ ἐραστὴς τὰ παιδικά. θειότερον γάρ᾽ 
᾽ ᾿] Ξ κ } 3 

[ξραστὴς παιδιχῶν" ἔνθεος γάρ ἐστι]. διὰ ταῦτα καὶ τὸν ᾿Αχιλ- 

λέα τῆς ᾿Αλχήστιδος μᾶλλον ἐτίμησαν εἰς μακάρων νήσους ἀπο- 

πέμψαντες. Οὕτω δὴ ἔγωγέ φημι Ἔρωτα θεῶν χαὶ πρεσβύ- 

τᾶτον χαὶ τιμιώτατον καὶ χυριώτατον εἶναι εἰς ἀρετῆς καὶ εὖ- 

δαιμονίας χτῆσιν ἀνθοώποις χαὶ ζῶσι χαὶ τελευτήσασιν. 

Ὁ. ΨΠ]|Ι. Φαῖδρον μὲν τοιοῦτόν τινα λόγον ἔφη εἰπεῖν, μετὰ 

δὲ Φαῖδοον ἄλλους τινὰς εἶναι ὧν οὐ πάνυ διεμνημόνευεν  οὺς ᾽ Ξ 

παρεὶς τὸν Παυσανίου λόγον διηγεῖτο. εἰπεῖν ὃ αὐτὸν ὅτι Οὐ 
- -» 3 “- - δ, κω ᾿ ΄ " 

χαλῶς μοι δοχεῖ, ὦ Φαῖδρε. προβεβλῆσθαι ἡμῖν ὁ λόγος, τὸ 
ἁπλῶς Το Ὲ δ δι γέλθ Δ ᾿ δος, δα Ἔ» τ ἂς »" ΗΝ 

τλῶς οὕτως παρηγγέλθαι ἐγχωμιάξζειν ἔρωτα. εἰ μὲν γὰρ εἷς 
5 ΟΥΝ -" Ἵν Ἐ ν » , 9 ᾿ “᾿ ἢ ᾿ 

Ἣν ὁ ἔρως. χαλῶς ἂν εἰχε΄ νῦν δέ ---- οὐ γὰρ ἔστιν εἰς. ἢ 
Ξ᾿ 3 α«ν»" 3 ἧς ’ὔ ᾽ ΄ » ὅ » - 

ὄντος ὃ ἕνος ὀρθότερον ἐστι πρότερον προρρηθῆναι οποῖον δεῖ 

ἐπαινεῖν. ἐγὼ οὖν πειράσομαι τοῦτ᾽ ἐπανορθώσασθαι, πρῶτον ἃ 
ι » ᾿ μ ὐσίν, Ὁ - » ΘᾺ , 3.» -" μὲν [ἔρωτα φράσαι ὃν δεῖ ἐπαινεῖν, ἔπειτ᾽ ἐπαινέσαι ἀξίως τοῦ 

θεοῦ. Πάντες γὰρ ἴσμεν. ὅτι οὐχ ἔστιν ἄνευ "Ερωτος ᾿Αφρο- 
- 53 " 4. Ν 53 , 5 Η ᾿" [2 

δίτη. μιᾶς μὲν οὖν οὖσης, εἷς αν ἣν Ἕρως᾽ ἐπεὶ δὲ δὴ δύ 
9 , γ9. ιν . Ξ - 2 3 , ι ΄ 
ἐστόν, ὃυ ἄναγχη χαὶ ᾿Ερωτε εἶναι. πῶς ὃ οὐ δυο τῶ θεά: 
ο " ,᾿ ᾿ “-» , Ν ἡ μέν γέ που πρεσβυτέρα χαὶ ἀμήτωρ, Οὐρανοῦ θυγάτηρ, ἣν 

δὴ χαὶ οὐρανίαν ἐπονομαίζομιεν" ἡ δὲ νεωτέρα Διὸς καὶ Διώνης, 
[:] ἣν δὴ πάνδημον χαλοῦμεν" ἀναγκαῖον δὴ χαὶ [Ἔρωτα τὸν μὲν 

τῇ ἑτέρᾳ συνεργὸν πάνδημον ὀρθῶς καλεῖσθαι, τὸν δ᾽ οὐράνιον. 

ἐπαινεῖν μὲν οὖν δεῖ πάντας θεούς. ἃ δ᾽ οὖν ἑκάτερος εἴληχε 

πειρατέον εἰπεῖν. πᾶσα γὰρ πρᾶξις ὧδ᾽ ἔχει" αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς 
ΕΝ 181 πραττομένη οὔτε καλὴ οὔτ᾽ αἰσχρά. οἷον ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν; 

μ) ἢ πίνειν ἢ ἄδειν ἢ διαλέγεσθαι. οὐκ ἔστι τούτων αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ 
" ῳ - , ς Ἃ - “- βιςς 2 τ 

χαλὸν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ πράξει ὡς αν πραχθῇ τοιοῦτον ἀπέβη 
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χαλῶς μὲν γὰρ πραττόμενον χαὶ ὀρθῶς καλὸν γίγνεται, μὴ ὁρ- 

θῶς δ᾽ αἰσχρόν. οὕτω δὴ χαὶ τὸ ἐρᾶν χαὶ ὁ Ἔρως οὐ πᾶς ἐστι 

χαλὸς οὐθ᾽ ἄξιος ἐγχκωμιάξεσθαι, ἀλλ᾽ ὁ χαλῶς πρθησνδον ἐρᾶν. 

ΙΧ. Ὃ μὲν οὖν τῆς πανδήμου ᾿Αφροδίτης ὡς ἀληθῶς πᾶν- 

δημός ἐστι χαὶ ἐξεργάξεται ὅ τι ἀν τύχῃ᾽ καὶ οὗτός ἐστιν. ὃν 

οἱ φαῦλοι τῶν ἀνθοώπων ἐρῶσιν. ἐρῶσι δ᾽ οἱ τοιοῦτοι πρῶτον» 

μὲν οὐχ ἧττον γυναιχῶν ἢ παίδων, ἔπειθ᾽ ὧν χαὶ ἐρῶσι τῶν 
’, - Ἃ - »" “, 3 ὃ “ ’ 9 

σωμάτων μᾶλλον ἢ τῶν ψυχῶν. ἔπειθ᾽ ὡς ἂν δυνωνται ἄνοητο- 

τάτων. πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον βλέποντες. ἀμελοῦντες δὲ : Θ τὸν Θ 

τοῦ χαλῶς ἢ μή. ὅθεν δὴ ξυμβαΐει αὐτοῖς, ὅ τι ἄν τύχωσι, 
[ςῚ τοῦτο πστεν; ὁμοίως μὲν ἀγαθόν, ὁμοίως δὲ τοὐναντίον. ἔστι 

γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς θεοῦ νεωτέρας τ᾽ οὔσης πολὺ ἢ τῆς ἑτέρας, 

χαὶ μετεχούσης ἐν τῇ γενέσει χαὶ θήλεος καὶ ἄρρενος. ὁ δὲ τῆς 
9 Δαν 2 » Ἂ 3 “Ξ ’ ἊΝ θήλε ἊΝ λλ " Ἂ τ 

οὐρανίας πρῶτον μὲν οὐ μετεχούσης θήλεος, ἀλλ᾽ ἄρρενος μό- 

νον [καὶ ἔστιν οὗτος ὁ τῶν παίδων ἔρως] ἔπειτα πρεσβυτέρας, 
“ Ε [ δα, ὁ "Ὁ τὸ , δε ζω ’ 
ὕβρεως ἄμοιρος. οθεν δὴ ἐπὶ τὸ ἄζρεν τρέπονται οἱ ἐκ τουτου 

τοῦ ἔρωτος ἔπιπνοι, τὸ φύσει ἐρρωμενέστερον χαὶ νοῦν μᾶλλον 

ἔχον ἀγαπῶντες. χαί τις αν γνοίη καὶ ἐν αὐτῇ τῇ παιδεραστία 
κ ΕῚ » , » , ᾿ Α 

τοὺς εἰλικρινῶς ὑπὸ τούτου τοῦ ἔρωτος ὡρμημένους. οὐ γὰρ 
π᾿ τ ον , τὸ Κι ἡθδ. Α 2: ΒΩ » “ Α Ἂν 

ἐρῶσι παίδων ἀλλ ἡ ἐπειδὰν Ὥδη ἄρχωνται νοῦν ἴσχειν᾽ τοῦτο 

δὲ πλησιάζει τῷ γενειάσχειν. παρεσχευασμένοι γάρ, οἶμαι, εἰ- 

σὶν οἱ ἐντεῦθεν ἀρχόμενοι ἐρᾶν ὡς τὸν βίον ἅπαντα ξυνεσόμενοι 

χαὶ χοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἡσαντες ἐν ἀφροσύ" “αἱ χοινῇ συμβιωσόμενοι, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξαπατήσαντες ἐν ἀφροσύνῃ 

λαβόντες ὡς νέον χαταγελάσαντες οἰχήσεσθαι ἐπ᾿ ἄλλον ἀποτοέ- 
4 

χοντες. χρῆν δὲ χαὶ νέμον εἶναι μιὴ ἐρᾶν παίδων, ἵνα μὴ εἰς 

ο ἄδηλον πολλὴ σπουδὴ ἀνηλίσχετο᾽ τὸ γὰρ τῶν παίδων [τέλος] 
2) ᾿ 4 - , " 2 ἂν ὃν , . ΄ ἄδηλον οἱ τελευτᾷ χαχίας χαὶ μῆμα Ψυχῆς τε πέρι χαὶ σὼω- 

μᾶτος. οἱ μὲν οὖν ἀγαθοὶ τὸν νόμον τοῦτον αὐτοὶ αὑτοῖς ἐχόν- 

τες τίθενται, χρῆν δὲ χαὶ τούτους τοὺς πανδήμους ἐραστὰς 

προσαναγχάξειν τὸ τοιοῦτον, ὥσπερ χαὶ τῶν ἐλευθέρων γυναι- 

182) χῶν προσαναγχάζομεν αὐτοὺς χαθ᾽ ὅσον δυνάμεθα μὴ ἐρᾶν. οὐ- 5 

τοι γάρ εἰσιν οἱ χαὶ τὸ ὄνειδος πεποιηκότες. ὥστε τινὰς τολμᾶν 
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λέγειν, ὡς αἰσχρὸν χαρίζεσθαι ἐρασταῖς. λέγουσι δ᾽ εἰς τού- 

τους ἀποβλέποντες. ὁρῶντες αὐτῶν τὴν ἀκαιρίαν χαὶ ἀδικίαν" 
) ἜἘῸῚ ον τὲ -: ἐπεὶ οὐ δήπου χοσμίως γε χαὶ νομίμως ὁτιοῦν πρᾶγμα, πραττό- 

μενον Ψόγον ἂν δικαίως φέροι. Καὶ δὴ χαὶ ὁ περὶ τὸν ἔρωτα 
, ΝΠ ᾿ “ , , » ο΄, ε » ι 

νόμος, ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσι νοῆσαι ῥαδιος᾽ αἀπλῶς γᾶρ 

ὥρισται ὁ δὲ ἐνθάδε χαὶ ὁ ἐν Λαχεδαίμονι ποικίλος. ἐν Ἤλιδι» 

μὲν γὰρ χαὶ ἐν Βοιωτοῖς χαὶ οὐ μὴ σοφοὶ λέγειν ἁπλῶς νενομο- 

θέτηται χαλὸν τὸ χαρίζεσθαι ἐρασταῖς. χαὶ οὐκ ἄν τις εἴποι Ὃ ν 

οὔτε νέος οὔτε ξεν, ὡς αἱσ τλύθα ἵνα, οἶμαι, ἡ πράγματ᾽ 

ἔχωσι λόγῳ πειρώμενοι πείθειν τοὺς νέους, ἅτ᾽ ἀδύνατοι λέγειν" 

τῆς δ᾽ ᾿Ιωνίας χαὶ ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενόμισται, ὅσοι 

ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσι. τοῖς γὰρ βαρβάροις διὰ τὰς τυραννί- 

δας αἰσχρὸν τοῦτό τε, χαὶ ἥ γε φιλοσοφία χαὶ ἡ φιλογυμνα- 

Θ 

" 9 ΄ 3 - » Ἷ ’ὔ 

στία. οὐ γάρ, οἰμαι, ξυμφέοει τοῖς ἄρχουσι φρονημάτα μεγάλα 
’ ᾿- Ὕ ᾿ « 

ἐγγίγνεσθαι τῶν ἀρχομένων, οὐδὲ φιλίας ἰσχυρὰς καὶ κοινωνίας, ὃ 
χ Ἕ 

δὴ μάλιστα φιλεῖ τά τ᾽ ἄλλα πάντα [χαὶ] ὁ ἔρως ἐμποιεῖν. ἔργῳ 
Ε ΠΣ ΠΈΡΙ δὲ τοῦτ᾽ ἔμαθον χαὶ οἵ ἐνθάδε τύραννοι᾽ ὁ γὰρ ᾿Αριστογείτονος 

, Ο , ͵ ΄ ΄ 7 ΦᾺν αν 
ἔρως χαὶ ἡ ᾿Αρμοδίου φιλία βέβαιος γενομένη χατέλυσεν αὐτῶν 

, 9 ΄ 

τὴν ἄρχῃν. 

Χ, Οὕτως οὐ μὲν αἰσχρὸν ἐτέθη χαρίζεσθαι ἐρασταῖς, χα- 

Ὥ 
, " Ἀ , " “ ᾿ 2 , , » ᾽ 

χία, τῶν θεμένων χεῖται, τῶν μὲν ἀρχόντων πλεονεξίᾳ. τῶν ὃ 
39 , 3 ἐξ’. - ἰδ.“ : ε ι " ο -» ᾽ , Α ᾿ 
ἀρχομένων ἀνανδρίᾳ οὐ δὲ χαλὸν ἁπλῶς ἐνομίσθη, διὰ τὴν 

τῶν θεμένων τῆς ψυχῆς ἀργίαν. ἐνθάδε δὲ πολὺ τούτων χαλ- 
᾿΄ " “ 3 ΓΤ Υ. ΡΝ 

λιον νενομοθέτηται χαΐ; περ εἶπον, οὐ ῥάδιον κατανοῆσαι, ἐν- 

θυμηθέντι γ᾽ ὅτι λέγεται κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾶν τοῦ λάθρᾳ 
΄ » Α , ἋἋἊ ΕῚ “ 

χαὶ μάλιστα τῶν γενναιοτάτων χαὶ ἀρίστων, χαν αἰσχίους ἄλ- 

λων ὦσι. χαὶ ὅτι αὖ ἡ παραχέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων 

θαυμαστή. οὐχ ὥς τι αἰσχρὸν ποιοῦντι, καὶ ἑλόντι τε χαλὸν 

δοχεῖ εἶναι. χαὶ μὴ ἕλέντι αἰσχρόν. χαὶ πρὸς τὸ ἐπιχειρεῖν ἐλεῖν ς 
2 , ς ΄ “ ως Ὁ ἊΨ 0): 2 ῬΑ ἐξουσίαν ὁ νόμος δέδωχε τῷ ἐραστῇ θαυμαστα ἔργα ἐργαζομένῳ 
Μ " ΝΜ , ὧν μᾶνα τὰ 9. 4Ε » , , 
ἐπαινεῖσθαι. ς τολμφὴ ποιεῖν ἀλλ οτιοῦν διώχων χαὶ βου- 

Φ» 

-- ’ Α »" Π , - Ὕ 

188 λόμενος διαπράξασθαι πλὴν τοῦτο, τὰ μέγιστα χαρποῖτ ἂνε 
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ΣΥΜΠΟΣΊΙΟΝ. 1 

9 ᾽ Ἁ ἊἋ ’ ’ “ -» Ἃ 3 

ὀνείδη εἰ γὰρ ἢ χρήματα βουλόμενος παρᾶ του λαβεῖν ἡ ἀρ- 

χὴν ἄρξαι δή τιν᾽’ ἐθέλοι ποιεῖν οἷά περ οἱ ἐρασταὶ πρὸς τὰ παι- 

δικά. ἱχετείας τε χαὶ ἀντιβολήσεις ἐν ταῖς δεήσεσι ποιούμενοι, 
. δ’ 2 ΄ Η , 4. δ ΄ " 3 

χαὶ ὄρχους ὀμνύντες. χαὶ χοιμησεις ἐπὶ θυραις, χαὶ ἐθέλοντες 

δουλείας δουλεύειν οἵας οὐδ ἂν δοῦλος οὐδείς, ἐμποδίζοιτ᾽ ἂν 
ν , “ ) ὑτῖ σα κ ἰχ Ἁ »," Α ΒΡ » 

μὴ πράττειν οὕτω τὴν πρᾶξιν χαὶ ὑπὸ φίλων χαὶ ὑπ ἐχθρῶν. 

τῶν μὲν ὀνειδιξόντων χολαχείας χαὶ ἀνελευθερίας, τῶν δὲ νον-υ 

᾿θετούντων χαὶ αἰσχυνομένων ὑπὲρ αὐτοῦ τῷ δ᾽ ἐρῶντι πάντα 

ταῦτα ποιοῦντι χάρις ἔπεστι, χαὶ δέδοται ὑπὸ τοῦ νόμου ἄνευ 
, ΄ ς “ , - εἧ; κι 

ὀνείδους πράττειν. ὡς παγχαλὸν τι πρᾶγμα διαπραττομένῳ. Ὁ 

δὲ δεινότατον, ὥς γε λέγουσιν οἱ πολλοί, ὅτι χαὶ ὀμνύντι μόνῳ 

συγγνώμη παρὰ θεῶν ἐχβάντι τὸν ὅρχον᾽ ἀφροδίσιον γὰρ ὅρκον 

οὐ φασιν εἶναι" οὕτω καὶ οἱ θεοὶ χαὶ ἄνθρωποι πᾶσαν ἐξουσίαν 
΄ ὥ. γἣἦν ὦ ΑΝ ἰγ ’ Α ἔν ΕΣ ἢ ». ’ ΕΣ 

πεποιήκασι τῷ ἐρῶντι, ὡς ὁ νόμος φησὶν ὁ ἐνθάδε᾽ ταύτῃ μὲν ς 

οὖν οἰηθείη ἄν τις πάγκαλον νομίζεσθαι ἐν τῇδε τῇ πόλει καὶ θείη ἄν τις πάγκαλον νομίζεσθαι. ἐν τῇδε τῇ πόλει χαὶ 

τὸ ἐρᾶν χαὶ τὸ φίλους γίγνεσθαι τοῖς ἐρασταῖς. ἐπειδὰν δὲ 

παιδαγωγοὺς ἐπιστήσαντες οἵ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις μυὴὴ ἐῶσι 

διαλέγεσθαι τοῖς ἐρασταῖς, χαὶ τῷ παιδαγωγῷ ταῦτα προστε- 
τα: Ὡ 5 ἢλ προ, δὲ ἡ το τ εἰδή σιν Ἐ ἐθν ἩΡΕΞ γϑένα ἡ. οἵ ἡλικιῶται δὲ χαὶ ἑταῖροι ὀνειδίζωσιν, ἐΐν τι 
Ὁ -»" -»" ’ὔ Ἁ ς τ “ 

ὁρῶσι τοιοῦτο γιγνόμενον, χαὶ τοὺς ὀνειδίζοντας αὖ οἱ πρεσβύ- 

τεέροι μὴ διακωλύωσι μιηδὲ λοιδορῶσιν ὡς οὐχ ὀρθῶς λέγοντας, Ώὥω 

5... τ -»" , Ξ' ΓΕ ἶν ΄ 9 Ἃ ΄ ΕΠ] Ἀ 

εἰς ὃς ταῦτα τις αὖ βλέψας ηγησαιτ ἂν παλιν αἴσχιστον τὸ 

τοιοῦτον ἐνθάδε νομίζεσθαι. τὸ δέ, οἶμαι, ὧδ᾽ ἔχει" οὐχ ἁπλοῦν 
3 ,ὔ [χὲ ΕῚ Ξ » δας 9 Ἵ» Ἁ 3 3 ν .] ἰν Ἁ 

ἐστίν. ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέχθη, οὐὖτε καλὸν εἶναι αὐτὸ χαθ᾿ αὐτὸ 
Ὑ 2 ᾽ ΉΝΡΑ 5 ᾿ » ᾿ ’ , ᾿ “ 2 

οὔτ αἰσχρον᾽ ἄλλα χαλῶς μὲν πράττομενον χαλόν, αἰσχρῶς ὃ 
- 

αἰσχρόν. αἰσχρὸν μὲν οὖν ἐστι πονηρῷ τε καὶ πονηρῶς χαρίξε- 
Ἁ » -»" ᾿ - 

σθαι. χαλὸν δὲ χρηστῷ τε χαὶ χαλῶς. πονηρὸς δ᾽ ἔστιν ἐχεῖ- 
ἰν " δ  Ῥ ῳ ἱν » ΄ - Ἵν -" -" 

νος ὁ ἐράστῆς ὁ πάνδημος, ὁ τοῦ σώματος μᾶλλον ἢ τῆς ψυχῆς ο 

ἐρῶν. χαὶ γὰρ οὐδὲ μόνιμός ἐστιν, ἅτ᾽ οὐδὲ μονίμου ἐρῶν 

πράγματος ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώματος ἄνθει λήγοντι, οὗπερ 

ἤρα, οἴχεται ἀποπτόμενος, πολλοὺς λόγους καὶ ὑποσχέσεις κατ- 

αἰσχύνας. ὁ δὲ τοῦ ἤθους χρηστοῦ ὄντος ἐραστὴς διὰ βίου μέ- 
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᾿ϑάνει, ἅτε μονίμῳ συνταχείς. τούτους δὴ βούλεται ὁ ἡμέτερος 

νόμος εὖ χαὶ χαλῶς βασανίζειν, [καὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι. τοὺς 

δὲ διαφυγεῖν]. διὰ ταῦτ᾽ οὖν τοῖς μὲν διώχειν τρβρμελεψῖναν, 

τοῖς δὲ φεύγειν, ἀγωνοθετῶν χαὶ βασανίζων, ποτέρων ποτ᾽ ἔστιν 
ῳ ᾿ 

ὁ ἐρῶν χαὶ ποτέρων ὁ ἐξ ὦμενος. οὕτω δὴ [ὑπὸ ταύτης τῆς 

χρόνος ἐγγένηται, ὃς δὴ δοκεῖ τὰ πολλὰ χαλῶς βασανίζειν" 

ἔπειτα τὸ ὑπὸ χρημάτων χαὶ ὑπὸ πολιτικῶν δυνάμεων ἁλῶναιν 

αἰσχρόν. ἐάν τε χαχῶς πάσχων πτήξῃ χαὶ μὴ καρτερήσῃ, ἄν 

τ᾽ εὖερ ργρεούμευαι εἰς χρήματα ἢ εἰς διαπράξεις πολιτικὰς μὴ 

χαταφρονήσῃ. οὐδὲν γὰρ δοχεῖ τούτων οὔτε βέβαιον οὔτε μό- 

νιμον εἶνα".. χωρὶς τοῦ μιηδὲ πεφυχέναι ἀπ᾽ αὐτῶν γενναίαν φι- 

λίαν. μία δὴ λείπεται τῷ ἡμετέρῳ νόμῳ ὁδός, εἰ μέλλει χαλῶς 

χαριεῖσθαι ἐφαστῇ παιδικά. ὥσπερ γὰρ ἡμῖν νόμος ἐπὶ τοῖς 

ἐρασταῖς ἦν, δουλεύειν ἐθέλοντι ἡντινοῦν δουλείαν παιδικοῖς μὴ 

[ςἹ χολαχείαν εἶναι μηδ᾽ ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ καὶ τούτοις ἄλλη 

αἱα ἐχούσιος λείπεται οὐχ ἐπονείδιστος αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ περὶ 

τὴν ἀρετήν. 

ΧΙ. Νενόμισται γὰρ δὴ ἡμῖν, ἐάν τις ἐθέλῃ τινὰ θερα- 

πεύξι » ἡγούμενος δ᾽ ἐχεῖνον ἀμείνων ἔσεσθαι ἢ κατὰ σοφίαν 

τινὰ ἢ χατ᾽ ἄλλο ὁτιοῦν μέρος ἀρετῆς, αὕτη αὖ ἡ ἐθελοδου- 

λεία οὐχ αἰσχρὰ εἶναι. οὐδὲ χολαχεία. δεῖ δὴ τὼ νόμω τούτω 
, 

ξ' ξυμβαλεῖν : ταὐτό, τόν τε περὶ τὴν παιδεραστίαν καὶ τὸν 

περὶ τὴν σοφίαν τε χαὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν, εἰ μέλλει ξυμβαίνειν ἃ 

χαλὸν γενέσθαι τὸ ἐραστῇ παιδικὰ «χαρίσασθαι. ὅταν γὰρ εἰς 
2 τ᾿ ’ " ᾿ ΄ “, » ΄ 

ταὐτὸν ἔλθωσιν ἐραστὴς τε χαὶ παιδικα νομὸν ἔχων ἐχᾶτε- 

ρος, ὁ μὲν χαρισαμένοις παιδικοῖς ὑπηρετῶν ὁτιοῦν δικαίως ἂν 

ὑπηρετεῖν, ὁ δὲ τῷ ποιοῦντι αὐτὸν σοφόν τε χἀγαθὸν δικαίως 
Ἂ - Ἢ -- Ο πο ΄ 

αὖ ὁτιοῦν ἂν ὑπουργεῖν, χαὶ ὁ μὲν δυναίμενος εἰς φρόνησιν χαὶ 

[ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ξυμβάλλεσθα'. ὁ δὲ δεόμενος παίδευσιν καὶ 

τὴν ἄλλχην σοφίαν κτᾶσθαι. τότε δὴ τούτων ξυνιόντων εἰς ταύ- 

τὸν τῶν νόμων μοναχοῦ ἐνταῦθα ξυμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παι- 
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δικὰ ἐραστῇ χαρίσασθαι. ἄλλοθι δ᾽ οὐδαμοῦ. ἐπὶ τούτῳ χαὶ Ὁ Ὧ τ ὃ ' 

ἐξαπατηθῆναι οὐδὲν αἰσχρόν" ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις πᾶσι χαὶ ἐξα- 
, 2 , , " ΄ Η , “8 

185 ποτωμένῳ αἰσχύνην φέρει καὶ μή. εἰ γάρ τις ἐραστῇ ὡς πλου- Ἢ 
, [ἢ ΄ - " ΄ ΄ 

σίῳ πλούτου ἕνεχα χαρισάμενος ἐξαπατηθείη χαὶ μὴ λάβοι χρή- 

ματα. αἀναφανέντος τοῦ ἐραστοῦ πένητος, οὐδέν τι ἧττον αἰ- 
Ἄ ὰ “" δες Ὁ - ν᾿ ,ὔ 3 ες » "» 5 δρι 7) 

σχρόν᾽ δοχεῖ γὰρ ὁ τοιοῦτος τὸ Υ αὐτοὺ ἐπιδεῖξαι, ὅτι ἔνεχα, 

χρημάτων ὁτιοῦν ἂν ὁτῳοῦν ὑπηρετοίη᾽ τοῦτο δ᾽ οὐ χαλόν. 

χατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον χαὶ εἴ τις ὡς ἀγαθῷ χαρισάμενος χαὶ Ε " 5 Π ϑ 

αὐτὸς ὡς ἀμείνων ἐσόμενος διὰ τὴν φιλίαν τοῦ ἐραστοῦ ἐξαπα- 

τηθείη, ἀναφανέντος ἐχείνου χκαχοῦ καὶ οὐ χεχτημένου ἀρετήν, 
Ὁ λφῆρας 5 ΄ » ᾿ π: ᾿ Ἐ’ " 2 δίων 

ὅμως χαλὴ ἢ ἀπατη δοχεῖ γὰρ αὖ καὶ οὗτος τὸ χαθ΄ αὐτὸν» 

δεδηλωχέναι, ὅτι ἀρετῆς γ᾽ ἕνεκα χαὶ τοῦ βελτίων γενέσθαι πᾶν 
μ ᾿ ΡΑ͂ΝΗΣ » 2 5 ’ ΄ Ὡ 

ἂν παντὶ προθυμηθείη" τοῦτο ὃ αὖ πάντων χάλλιστον. οὕτω 

πάντως γε καλὸν ἀρετῆς ἕνεκα, χαρίζεσθαι. οὗτός ἐστιν ὁ τῆς 

Οὐρανίας θεοῦ ἔρως καὶ οὐράνιος καὶ πολλοῦ ἄξιος καὶ πόλει 
᾿ τα διώταις, πολλὴν ἐπιμέλειαν ἀναγχάξων ποιεῖσθαι πρὸς ρε χαιν τοιωτᾶιϊις, πολλὴν ἐπιμελει αναγλαςων ποιεισναι προς αϑε- 

ΘΟ τὴν τόν τ᾽ ἐρῶντα, αὐτὸν αὐτοῦ καὶ τὸν ἐρώμενον οἱ δ᾽ ἕτεροι 

πάντες τῆς ἑτέρας. τῆς πανδήμου. Ταῦτά σοι, ἔφη. ὡς ἐκ 

τοῦ παραχρῆμα, ὦ Φαῖδος, περὶ Ἔρωτος συμβάλλομαι. ---- 

Παυσανίου δὲ παυσαμένου. διδάσχουσι γάρ με ἴσα λέγειν οὐ- 
᾿ διξὰ , ΕΙΣ δ᾽ π “ὃ - δεῦ δι. ἊΑ "π᾿ , τ λέγνεω τωσὶ οἱ σοφοί, ἔφη ὁ ᾿Αριστόδημος δεῖν μὲν ᾿Αριστοφάνη λέγειν, 
- ἊΣ “" “δ Ν - Ἃ ἰν ’ " ἤ 

τυχεῖν δ᾽ αὐτῷ τινα ἢ ὑπὸ πλησμονῆς ἢ ὑπό τινος ἄλλου λύγγα 

ἐπιπεπτωκχυῖοαν χαὶ οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι λέγειν, ἀλλ᾽ εἰπεῖν αὐτόν 

- ἐν τῇ χάτω γὰρ αὐτοῦ τὸν ἰατρὸν ᾿Ερυξίμαχον καταχεῖ- ἁ 
ἘΣ ᾽ ᾿ Ξ. Ἃ - Δ ν ᾿ 

σθαι --- -Ὡ ᾿Ερυξίμαχε, δίκαιος εἶ ἡ παῦσαί με τῆς λυγγὸς ἢ 
, ς » »“ “1 7. χ 4 ι 

λέγειν ὑπὲρ ἐμοῦ, ἕως ἂν ἐγὼ παύσωμαι. Καὶ τὸν ᾿Ερυξίμαχον 
ΕῚ - ᾽ Ἁ ’ 5» Ἑ » ΡῚ ᾿ Π Ἁ ΕῚ » . 

εἰπεῖν, Αλλα ποιήσω ἄμφοτερα ταῦτα. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐρῶ ἐν 
τῷ σῶ ζοξι, σὺ ὃ ἐπειδὰ; , δ. τὰ δϑν κπεο τ αν ἀν τὴ δίας στον 

ᾧ σῷ μέρει, σὺ δ᾽ ἐπειδὰν παύσῃ, ἐν τῷ ἐμῷ ἐν ᾧ ὃ᾽ ἂν ἐγὼ 

λέγω, ἐὰν μέν σοι ἐθέλῃ ἀπνευστὶ ἔχοντι. πολὺν χρόνον παύεσθαι. 
ς [κ᾿ ΄ 

ἡ λύγξ᾽ εἰ δὲ μή, ὕδατι ἀναχογχυλίασον. εἰ δ᾽ ἄρα πάνυ 
, , » ὅν ν Ὁ πὰ 

ἰσχυρά ἐστιν, ἀναλαβὼν τι τοιοῦτον, οἵῳ χνήσαι ἂν τὴν ῥῖνα, 
, Ἵ - , δι .- " “ ’ ΕῚ 

πτάρε᾽ χαν τοῦτο ποιήσῃς ἅπαξ ἢ δίς, καὶ εἰ πάνυ ἰσχυρά 
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ἐστί, παύσεται. Οὐχ ἂν φθάνοις λέγων, φάναι τόν ᾽Αριστο- 

φάνη ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιήσω. 

ΧΠ. Εἰπεῖν δὴ τὸν ᾿Ερυξίμαχον, Δοχεῖ τοίνυν μοι ἄναγ- 

χαῖον εἶναι... ἐπειδὴ Παυσανίας ὁρμήσας ἐπὶ τὸν λόγον χαλῶς 

ΠῚ 

μὲν γὰρ διπλοῦν εἶναι τὸν "ἔρωτα δοχεῖ μοι καλῶς διελέσθαι. 
ἡ π ΑΕ ΠΝ δ᾽ ΡΙ αἱ ᾿Ξ ᾿] ΡΝ ζνθ γ - ν ΝΞ ΒΗ λ ΡΞ οὗ τι μόνον ὃ ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς χαλοὺς, 

ἀλλὰ χαὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι 
: ν τ δ "56 

πάντων τῶν ξῴων χαὶ τοῖς ἐν τῇ γῇ φυομένοις καί, ὡς ἔπος 

εἰπεῖν, ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, χαθεωραχέναι μοι δοχῶ ἐκ τῆς ἡμε- 

τέρας τέχνης, ὡς μέγας χαὶ θαυμαστὸς καὶ ἐπὶ πᾶν ὁ θεὸς τεί- ὃ 
᾿ ᾽ 9 Α ᾿ - , » Ε 

νει χαὶ χατ᾽ ἀνθρώπινα χαὶ κατὰ θεῖα πράγματα. ἄρξομαι ὃ 

ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων, ἵνα χαὶ πρεσβεύω μου τὴν τέχνην. 
τ ᾿ ΄ - ΄ ᾿ πρν » 9“ 

Η γὰρ φύσις τῶν σωμάτων τὸν διπλοῦν ᾿Ερωτα τοῦτον ἔχει. 

τὸ γὰρ ὑγιὲς τοῦ σώματος χαὶ τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν 

τε χαὶ ἀνόμοιόν ἐστι. τὸ δ᾽ ἀνόμοιον ἀνομοίων ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ. 

ἄλλος μὲν οὖν ὃ ἐπὶ τῷ ὑγιεινῷ ἔρως, ἄλλος δ᾽ ὁ ἐπὶ τῷ νοσώ σαιλλος μὲ 191} " τῷ υγιξινς ρος. Ξ ν᾿ " : σὰ 

δει. ἔτι δέ, ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγε. τοῖς μὲν ἀγαθοῖς 

χαλὸν χαρί 
» ᾿] τ , Π ,’ὔ 

εσθαι τῶν ἀνθρώπων, τοῖς δ᾽ ἀχολάστοις αἰσχρόν. 
[ 9 - ΄ » 

οὐτὼ χαὶ ἐν αὐτοῖς τοις σῶ ασι τοῖς μὲν α αθοῖς ἐχάνστου τοῦ Ἐ5 Ὁ 
ΘΟ 

σώματος χαὶ ὑγιξινοῖς χαλὸν χαρίζεσθαι χαὶ δεῖ, χαὶ τοῦτ᾽ ἔστιν 

ᾧ ὄνομα τὸ ἰατριχόν, τοῖς δὲ χαχοῖς χαὶ νοσώδεσιν αἰόχρόν τε 

“«“᾿ » 

Ν 3 " ᾿ Η μέλλει τις τεχνικὸς εἶναι. ἔστι γὰρ ἰαὰ- 

εἰπεῖν, ἐπιστήμη τῶν τοῦ σώματος ἐρω- τρυκή, « ὡς β , 
. ,ὔ ΄ , 

τικῶν πρὸς πλησμονὴν χαὶ χένωσιν, καὶ ὁ διαγιγνώσχων ἐν τού- 
" , “ ᾿ ε ς ’ 

τοις τὸν χαλόν τε χαὶ αἰσχρὸν ἔρωτα, οὗτός ἐστ ὃ ἰατρικώ- 
4. Ὁ ὔὰ Ν » [χ 3 3 ᾿ - ἔφυ “᾿ 

τατος᾿ χαὶ ὃ μεταβάλλειν ποιῶν, ὥστ᾽ ἀντὶ τοῦ ἑτέρου ἔρωτος 
᾿ " κι (κ᾿ δ - ἴον “ΦΞ Σ , 

τὸν ἕτερον χτᾶσθαι, χαὶ οἷς μιὴ ἔνεστιν ἐρῶς, δεῖ ὃ ἐγγενέσθαι, 
-» 9 Ἢ 

ἐπιστάμενος ἐμποιῆσαι χαὶ ἐνόντ᾽ ἐξελεῖν, ἀγαθὸς ἂν εἴη δη- 

αιουργός. δεῖ γὰρ δὴ τὰ ἔχθιστα ὄντα ἐν τῷ σώματι φίλια 
᾽ 
! οἷόν τ᾽ εἶναι ποιεῖν χαὶ ἐρᾶν ἀλλήλων. ἔστι δ᾽ ἔχθιστα τάναν- 

τιώτατα,, ψυχρὸν θερμῷ, πικρὸν γλυχεῖ, ξηρὸν ὑγρῷ, πᾶντα 



ΎΨΙ 

ΣΥΜΠΟΣΊΙΟΝ. 1 

τὸ τοιαῦτα. τούτοις ἐπιστηθεὶς ἔρωτα ἐμποιῆσαι χαὶ ὁμόνοιαν 
ἡβιε , , 3 ΄ “ δίς" δ " 3 Ἁ 

Ὁ ἡμέτερος πρόγονος Ασχληπιος, ὡς φᾶσιν οἷδ᾽ οἱ ποιηταὶ χάγω 
3 3 

πείθομαι, συνέστησε τὴν ἡμετέραν τέχνην. ἥ τ᾽ οὖν ἰατρική, 

ὥσπερ λέγω, πᾶσα διὰ [τοῦ θεοῦ] τούτου χυβερνᾶται, ὡσαύτως 
, ᾿" Ἁ " ᾿- , δ συν " ᾿ ’ 

181 δὲ χαὶ γυμναστιχὴ χαὶ γεωργία. Μουσιχὴ δὲ χαὶ παντὶ χατα- 8 

δῆλος τῷ χαὶ σμικρὸν προσέχοντι τὸν νοῦν ὅτι χατὰ ταὐτὰ 

ἔχει τούτοις, ὥσπερ ἴσως χαὶ Ηράχλειτος βούλεται λέγειν, ἐπεὶ 

τοῖς γε βήμασιν οὐ χαλῶς λέγει. τὸ ἕν γάρ φησι διαφερόμενον 

αὐτὸ αὐτῷ ξυμφέρεσθαι. ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε χαὶ λύρας. 

ἔστι. δὲ πολλὴ ἀλογία ἁρμονίαν φάναι. διαφέρεσθαι ἢ ἐκ διαφε- 

ρομένων ἔτι εἶναι. ἀλλ᾽ ἴσως τόδ᾽ ἐβούλετο λέγειν, ὅτι ἐκ δια- 

φερομένων πρότερον, τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος, ἔπειθ᾽ ὕστερον ὁμο- 

λογησάντων γέγονεν ὑπὸ τῆς μουσικῆς τέχνης. οὐ γὰρ δήπου 

ἐχ διαφερομένων γ᾽ ἔτι τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος ἁρμονία, ἂν εἴη. 
. ο 2 - ἡ γὰρ ἁρμονία, συμφωνία ἐστί, συμφωνία δ᾽ ὁμολογία τις ὁμο- 

-ῦ 
λογίαν δ᾽ ἐκ διαφερομένων, ἕως ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἷ- 

αι" διαφερόμενον δ᾽ αὖ χαὶ υνὴ ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι. 

ὥσπερ γε χαὶ ὁ δυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βραδέος διενηνεγμένων ς 

πρότερον, ὕστερον δ᾽ ὁμολογησάντων γέγονε. τὴν ὃ᾽ ὁμολογίαν 

πᾶσι τούτοις, ὥσπερ ἐχεῖ ἡ ἰατρική, ἐνταῦθ᾽ ἡ μουσικὴ ἐντί- 

θησιν, ἔρωτα χαὶ ὁμόνοιαν ἀλλήλοις ἐμποιήσασα᾽ χαὶ ἔστιν αὖ 

μουσυκὴ περὶ ἁρμονίαν χαὶ δυθμὸν ἐρωτικῶν ἐπιστήμη. χαὶ ἐν 

μέν Υ᾽ αὐτῇ τῇ συστάσει ἁρμονίας τε καὶ δυθμοῦ οὐδὲν χαλε- 

πὸν τὰ ἐρωτικὰ διαγιγνώσχειν, οὐδ ὁ διπλοῦς ἔρως ἐνταῦθά πω 

ἔστιν" ἀλλ ἐπειδὰν δέῃ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους χαταχρῆσθαι 

ΏὭΏω 
ο » Α ,ὔ Ἢ » κι ᾿ , - 

δυθμῷ τε χαὶ ἀρμονία Ἢ ποιοῦντα. ὃ δὴ μελοποιίαν καλοῦσιν, 
Ἃ ’ὔ » » ΄ ᾽ὔ , ᾿ 

ἢ χρώμενον ὀρθῶς τοῖς πεποιημένοις μέλεσί τε χαὶ μέτροις, ὃ 
" ’ὔ »" » 

δὴ παιδεία ἐχλήθη. ἐνταῦθα δὴ χαὶ χαλεπὸν χαὶ ἀγαθοῦ δη- 
-»" » ’ ᾿ δ ν 2 " ὩἈ [ἐ 

μιουργοῦ δεῖ. πάλιν γὰρ ἤχει ὁ αὐτὸς λόγος. ὅτι τοῖς μὲν 

χοσμίοις τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ὡς ἂν χοσμιώτεροι γίγνοιντο οἱ 
΄ Ἵ -" , " ’ Ἂ " 

Ῥηπῶ Ὄντες, δεῖ χαρίζεσθαι καὶ φυλάττειν τὸν τούτων ἔρωτα, 
Α δ ᾽ “ , δ 3 , ζ - 3 , ᾿ ΄ 

χαὶ οὐτὸς ἐστιν ὁ χαλος, ὁ οὐρᾶνιος, ὃ τῆς οὐρανίας Μούσης 

2 
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ἔρως ὃ δὲ Πολυμνίας. ὁ πάνδημος, ὃν δεῖ εὐλαβούμενον προσ- -: 

φέρειν οἷς ἂν προσφέρῃ, ὅπως ἂν τὴν μὲν ἡδονὴν αὐτοῦ χαρ- 
, “ χ᾽ " ἀῶ ΟΝ 

πώσηται, ἀχολασίαν δὲ ὑ.ηδεμίαν ἐμποιήσῃ. ὥσπερ ἐν τῇ ἧμε- 

τέρα τέχνῃ μέγα ἔργον ταῖς περὶ τὴν ὀψοποιυκὴν τέχνην ἐπιθυ- 
2 

αίαις χαλῶς χρῆσθαι. ὥστ᾽ ἄνευ νόσου τὴν ΣΝ χαιρπώσα- 

σθαι. Καὶ ἐν μουσικῇ δὴ χαὶ ἐν ἰατρικῇ χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

πᾶσι χαὶ τοῖς ἀνθρωπείοις χαὶ τοῖς θείοις. καθ᾽ ὅσον παρείκει, 

φυλαχτέον ἑκάτερον τὸν ἔρωτα ἔνεστον γάρ. 

ΧΙΠΠ. ᾿Επεὶ καὶ ἡ τῶν ὡρῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ σύστασις μεστή 

ἐστιν ἀμφοτέρων τούτων" χαπειδὰν μὲν πρὸς ἄλληλα τοῦ χο- 

σμίου τύχῃ ἔρωτος. ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον. τά τε θερμὰ χαὶ τὰ 

ψυχρά. γαὶ ξηρὰ χαὶ ὑγρά. χαὶ ἁρμονίαν χαὶ χρᾶσιν λάβῃ 

σώφρονα, ἥκε" φέροντα εὐετηρίαν τε χαὶ ὑγίειαν ἀνθρώποις καὶ 

τοῖς ἄλλοις ζῴοις τε χαὶ φυτοῖς, χαὶ οὐδὲν ἠδίκησεν" ὅταν ὃ᾽ 

ὁ μετὰ τῆς ὕβρεως ΓἜρως ἐγχρατέστερος περὶ τὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ὥρας γένηται, διέφθειρέ τε πολλὰ χαὶ ἠδίκησεν. οἵ τε γὰρ λοι-ν 

μοὶ φιλοῦσι γίγνεσθαι ἐκ τῶν τοιούτων χαὶ ἄλλ ὅμοια πολλὰ 

νοσήματα χαὶ τοῖς θηρίοις χαὶ τοῖς φυτοῖς χαὶ γὰρ πάχναι καὶ 

χάλαζαι χαὶ ἐρυσῖβαι. ἐκ πλεονεξίας καὶ ἀκοσμίας περὶ ἄλληλα 

τῶν τ οιούτων γίνονται ἐρωτικῶν, ὧν ἐπιστήμη περὶ ἄστρων τε 

φορὰς χαὶ ἐνιαυτῶν ὥρας ἀστρονομία. καλεῖται. Ἔτι τοίνυν 
1 

χαὶ θυσίαι. πᾶσαι χαὶ οἷς μαντικὴ ἐπιστατεῖ ---- ταῦτα δ᾽ ἐστὶν Ω 

ξ κ ΄ Ά 3 ΄ὰι , 9 

ἡ περὶ θεούς τε χαὶ οἰνθοώπους πρὸς ἀλλήλους χοινωνία ---- οὐ 

ἶ ἢ περὶ Ἔρωτος φυλαχήν τε καὶ ἴασιν. πᾶσα 

γὰρ ἡ ἀσέβεια φιλεῖ γίγνεσθαι. ἐὰν μἡ τις τῷ χοσμίῳ "ἔρωτι 
- Σ 

2 χαρίξηται μὑυηδὲ τιμᾷ τ᾽ αὐτὸν χαὶ πρεσβεύῃ ἐν παντὶ ἔργῳ, 
ὃ ᾿ ᾿] ν, χαὶ περὶ γονέας καὶ ζῶντας καὶ τετελευτηχό- 

᾿ 

᾿ Α “ τι Α 
9 

τὰς χαὶ περὶ θεοὺς. ἃ δὴ προστέταχται τῇ μαντικῇ ἐπισχο- 

πεῖν χαὶ ἰατρεύειν. χαὶ ἔστιν αὐ ἡ μαντυκὴ φιλίας θεῶν χαὶ ἃ 
, 

ἀνθρώπων ἀρηύμος τῷ ἐπίστασθαι. τὰ χατ᾽ ἀνθρώπους ἐρω- 
Ω, 

τιχκά. ὅσα τείνει πρὸς θέμιν χαὶ ἀσέβειαν. Οὕτω πολλὴν καὶ 

μεγάχην. μᾶλλον τῶ πᾶσαν δύναμιν ἔχει ξυλλήβδην μὲν ὁ πᾶς 
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ἔρως, ὁ δὲ περὶ τάγαθα μετὰ σώφροσυνης καὶ δικαιοσύνης ἅπο- 

τελούμενος χαὶ παρ ἡμῖν καὶ παρὰ θεοῖς. οὗτος τὴν μεγίστην 

δύναμιν ἔχει χαὶ πᾶσαν ἡμῖν εὐδαιμονίαν παρασχευάζε.. χαὶ ἀλ- 

λήλοις δυναμένους ὁμιλεῖν καὶ φίλους εἶναι χαὶ τοῖς χρείττοσιν 

ἡμῶν θεοῖς. Ἴσως μὲν οὖν χἀγὼ τὸν ἔρωτα ἐπαινῶν πολλὰ « Ἢμ. ΡΣ Ὸ Ν μ. ἕ ς γ νᾺ εἰν ἐν 

παραλείπω, οὐ μέντοι ἑκών γε. ἀλλ᾽ εἴ τι ἐξέλιπον, σὸν ἔρ- 

γον. ὦ ᾿Αριστόφανες, ἀναπληρῶσαι" ἢ εἴ πως ἄλλως ἐν νῷ 

ἔχεις ἐγκωμιάζειν τὸν θεόν, ἐγκωμίαξε. ἐπειδὴ καὶ τῆς λυγγὸς 

μι 189 πέπαυσαι. ᾿Εὐἰχδεξάμενον οὖν ἔφη εἰπεῖν τὸν ᾿Αριστοφάνη, ὅτι 

Καὶ μαλ᾽ ἐπαύσατο, οὐ μέντοι πρίν γε τὸν πταρμὸν προσενεχθῆ- 

ναι αὐτῇ. ὥστε με θαυμάζειν, εἰ τὸ κόσμιον τοῦ σώματος ἐπι- 

θυμεῖ τοιούτων ψόφων χαὶ γαργαλισμῶν, οἷον χαὶ ὁ πταρμός 
3 ΄ . ΄ ΓΞ - 

ἐστι πᾶνυ γὰρ εὐθὺς ἐπαύσατο, ἐπ τειδὴ αὐτῷ τὸν πταρμὸν 

, [χὲ Ἷ - -" 

στοφᾶνες, ὁρα τί ποιεῖς᾽ γελωτοποιεῖς μέλλων λέγειν, χαὶ φυ- 
- 9 -ῳ " , 

λαχά με τοῦ λόγου ἀναγκάζεις γίγνεσθαι τοῦ σεαυτοῦ. ἐάν τι 

γελοῖον εἴπῃς, ἐξόν σοι ἐν εἰρήνῃ λέγειν. Καὶ τὸν ᾿Αριστοφάνη» 

γελάσαντα εἰπεῖν, Εὖ λέγεις. ὦ ̓ Ερυξίμαχε, καί μοι ἔστω ἄρ- 

ρητα τὰ εἰρημένα. ἀλλὰ μή γε φύλαττε. ὡς ἐγὼ φοβοῦμαι 
ι τὰ ͵ . ΄ " . 

περὶ τῶν μελλοντων δηθησεσθαι. οὐ τι μιὴ γελοῖα εἴπω. τοῦτο 

μὲν γὰρ ἂν κέρδος εἴη χαὶ τῆς ἡμετέρας Μούσης ἐπιχώριον, 

ἀλλὰ μὴ καταγέλαστα" Βαλών γε. φάναι, ὦ ᾿Αριστόφανες, 

οἴει ἐκφεύξεσθαι: ἀλλὰ πρόσεχε τὸν νοῦν, χαὶ οὕτως λέγε. ὡςς 
3, , ἋἊ ». 3 , 

δώσων λόγον. ἴσως μέντοι, ἂν δόξῃ μοι. ἀφήσω σε. 
Ὑ ἃ ὅκα ἢ 3 Ὅ75 , “ 5.2. 255 ἈΝ 

ΧΙν. Καὶ μήν. ὦ Εὐριξίμαχε. εἰπεῖν τὸν ᾿Αριστοφάνη., 

ἄλλῃ γέ πῃ ἐν νῷ ἔχω λέγειν ἢ ἡ σύ τε χαὶ Παυσανίας χὐρὸ ν Ἢ γὙΞ " : ἢ Ξχ ΞΎ ἱ Ἢ νῷ δῷ “ἂν ὡὸ το τ . 

ἐμοὶ γὰρ δοχοῦσιν ἄνθρωποι παντάπασι τὴν τοῦ ἔρωτος δύναμιν 
9 »" ν , , , 2 - ᾿ 

οὐχ ἠσθῆσθαι. ἐπεὶ αἰσθανόμενοί γε μέγιστ᾽ ἂν αὐτοῦ ἱερὰ 

χκατασχευᾶσαι χαὶ βωμούς, χαὶ θυσίας ἂν ποιεῖν μεγίστας 

οὐχ ὥσπερ νῦν τούτων οὐδὲν γίγνεται περὶ αὐτόν, δέον πάντων 

μάλιστα γίγνεσθαι. ἔστι γὰρ θεῶν φιλανθρῳπότατος, ἐπίκου- ἃ 

ρός τ ὧν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰατρὸς τούτων. ὧν ἰαθέντων με- 
2 
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γίστη εὐδαιμονία, ἂν τῷ ἀνθρωπείῳ γένει. εἴη. ἐγὼ οὖν πειρά- γιστη ν᾿ ἶ ΕΑ ΥΘΕΕΝ ἘΠῚ ΔΥΝΟΝ θ 
σουαι ὑμῖν εἰσηγήσασθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. ὑμεῖς δὲ τῶν ἄλ- 

λων διδάσχαλο!, ἔσεσθε. δεῖ δὲ πρῶτον ὑμᾶς μαθεῖν τὴν ἄνθοω- 

πίνην φύσιν χαὶ τὰ παθήματα αὐτῆς. Ἢ γὰρ πάλαι ἡμῶν 
, 2 ς Βι..} ἀν αν Ω -» 3 πὶ ἀν κι -" ι ᾿" 

φύσις οὐχ ἡ αὐτὴ Ἣν περ νῦν. αλλ ἀλλοία," πρῶτον μὲν γᾶρ 

τρί᾽ ἦν τὰ γένη τὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐχ ὥσπερ νῦν δύο, ἄρρῶ 

χαὶ θῆλυ, ἀλλὰ χαὶ τρίτον προσῆν χοινὸν ὃν ἀμφοτέρων τού- 

᾿ 

᾿ [: Τῶν, οὗ νῦν ὄνο ἔμο λοιπόν, αὐτὸ ὃ ἠφάνισται" ἀνδρόγυνον γὰρ 
τι ν τότε μὲν ἦν χαὶ εἶδος χαὶ ῥνῆμα ἐξ πων κὲ χοινὸν τοῦ τ 

θα χαὶ ἡπεδόρι νῦν δ᾽ οὐχ ἔστιν ἀλλ᾿ ἢ 

χείμενον. ἔπειθ᾽ ὅλον ἦν ἑχάστου τοῦ ἐλ θα τὸ τὸ εἶδος στρογ- 

γύλον, νῶτον χαὶ πλευρὰς χύχλῳ ἔχον. χεῖρας δὲ τέτταρας 

εἶχε, χαὶ τὰ σχέλη ἴσα ταῖς χερσί, χαὶ πρόσωπα δύ᾽ ἐπ᾿ αὐὖ- 

190 χένι χυχλοτερεῖ, ὅμοια, πάντῃ χεφαλὴν δ᾽ ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς 

προσώποις ἐναντίοις χειμένοις μίαν, καὶ ὦτα τέτταρα. χαὶ αἱ- 

δοῖα δύο, χαὶ τἄλλα πάνθ᾽ ὡς ἀπὸ τούτων ἄν τις εἰχάσειεν. 

ἐπορεύετο δὲ τρις ὀρθὸν ὥσπερ νῦν, ὁποτέρωσε βουληθείη χαὶ 

ὁπότε ταχὺ ὁρμιήσεις θεῖν, ὥσπερ οἱ χυβιστῶντες εἰς ὀρθὸν τὰ 

σχένη περιφερόμενοι ἘΠΕ ὥσι χύχλῳ], ὀκτὼ τότ᾽ οὖσι τοῖς 

μέλεσιν μὐπροβθδεενρι ταχὺ ἐφέροντο χύχλῳ. ἦν δὲ διὰ ταῦτα 

τρία τὰ γένη καὶ τοιαῦτα. ὅτι τὸ μὲν ἄρρεν ἦν τοῦ ἡλίου τὴνν 

ἀρχὴν ἔχγονον, τὸ δὲ θῆλυ τῆς γῆς. τὸ ὃ ἀμφοτέρων μετέχον 

τῆς σελήνης, ὅτι χαὶ ἡ σελήνη ἀμφοτέρων οι. περιφερῆ 
τὸ 

δὲ δὴ ἦν καὶ αὐτὰ χαὶ ἡ πορεία αὐτῶν διὰ τὸ τοῖς γονεῦσιν 

ὅμοια εἶναι. ἣν οὖν τὴν ἰσχὺν δεινὰ “καὶ τὴν δώμην, καὶ τὰ 

φρονήματα μεγάλα εἶχον, ἐπεχείρησαν δὲ τοῖς θεοῖς, χαὶ ὃ λέ- 

γευ [Ὅμηρος περὶ ᾿Εφιάλτου τε καὶ [Ὥτου, περὶ ἐκείνων λέγεται, 
Ἀν δ τὲ 

τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάβασιν ἐπιχειρεῖν ποιεῖν, ὡς ἐπιθησομιένων « 

ΧΝν. ὍὋ οὖν Ζεὺς καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ ἐβουλεύοντο, ὅ τι χρὴ ὶ 

αὐτοὺς ποιῆσαι, χαὶ ἠπόρουν" οὔτε γὰρ ὅπως ἀποχτεζειαν εἷ- ᾿ 
᾿ 

χον καὶ ὥσπερ τοὺς γίγαντας χεραυνώσαντες τὸ γένος ἀφανί- 
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σειαν --- αἱ τιμαὶ γὰρ αὐτοῖς χαὶ τὰ ἱερὰ τὰ παρὰ τῶν ἄν- 
᾿ δη , - 2 θρώπων ἠφανίζετο --- οὔθ᾽ ὅπως ἐῷεν ἀσελγαίνειν. μόγις ὃ 

ἰγ “" " " ’ ς ὁ Ζεὺς πρωί λέγει, ὅτι Δοχῶ μοι. ἔφη. ἔχειν μηχανὴν, ὡς 

ἂν εἶέν τ᾽ ἄνθρωποι χαὶ παύσαιντο τῆς ἀχολασίας ἀσθενέστεροι ἃ 

ἩΘΗ͂ΝΝΗ νῦν μὲν γὰρ αὐτούς, ἔφη, διατεμῶ δίχα ἕκαστον. 
ἰχ -»" 

χαὶ ἅμα μὲν ἀσθενέστεροι ἔσονται. ἅμα δὲ χρησιμώτεροι ἡμῖν 

διὰ τὸ πλείους τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι" χαὶ βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ 

δυοῖν σχελοῖν. ἐὰν δ᾽ ἔτι δοχῶσιν ἀσελγαίνειν χαὶ μιὴ ἐθέλωσιν 
, Ἵ , Ξ5 " - , “, 5 ΄.5. «ἃ ἡσυχίαν ἄγειν. πάλιν αὖ, ἔφη, τεμῶ δίχα, ὥστ᾽ ἐφ᾿ ἑνὸς πο- 

, 3 , » 3 , Ἁ 3 

ρεύσονται σχέλους ἀσχωλιάζοντες. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἔτεμνε τοὺς 
Ε - δ ιν Δ 
ποὺς δίχα. ὥσπερ οἱ τὰ ὄα τέμνοντες [καὶ] μέλλοντες τα- 

ριἰχεύειν, ἢ ὥσπερ οἱ τὰ ὠὰ ταῖς θριξίν. ὅντινα δὲ τέμοι, τὸν 
’ Ἁ » 9 

᾿Απόλλω ἐχέλευε τό τε πρόσωπον μεταστρέφειν καὶ τὸ τοῦ αὖὐ- 

χένος ἥμισυ πρὸς τὴν τομήν, ἵνα θεώμενος τὴν αὐτοῦ τμῆσιν 

χοσμιώτερος εἴη ἅνθρωπος. χαὶ τάλλ᾽ ἰᾶσθαι. ἐχέλευεν. ὁ δὲ 

τό τε πρόσωπον μετέστρεφε, χαὶ συνέλχων πανταχόθεν τὸ δέρμα 

ἐπὶ τὴν γαστέρα νῦν καλουμένην, ὥσπερ τὰ σύσπαστα βαλᾶν- 

τια. ἕν στόμα ποιῶν ἀπέδει χατὰ μέσην τὴν γαστέρα. ὃ δὴ 

191 τὸν ὀμφαλὸν χαλοῦσι. χαὶ τὰς μὲν ἄλλας δυτίδας τὰς πολλᾶς 4 

ἐξελέαινε χαὶ τὰ στήθη διήρθρου, ἔχων τι τοιοῦτον ὄργανον, 

οἷον οἱ σχυτοτόμοι περὶ τὸν χαλάποδα λεαίνοντες τὰς τῶν σχυ- 

τῶν ῥυτίδας ἐλίγας δὲ χατέλιπε, τὰς περὶ αὐτὴν τὴν γαστέρα 0 ς΄ ΟλΛιγαᾶς ὃξ τελιπξ, τὰς περι αὐτῊν τὴν γᾶάστερ 

Η }: 2 , - Ξ » “ ’ 3 »: 
χαὶ τὸν ὀμφαλόν. μνημεῖον εἶναι τοῦ παλαιοῦ πάθους. ἐπειδὴ 

οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕχαστὸν τὸ ἥμισυ τὸ αὐτοῦ 

ξυνήει. καὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεχόμενοι ἀλλή ξυνήει. χαὶ περιβάλλοντες τὰς χεῖρας καὶ συμπλεχόμενοι ἀλλη- 

λοις. ἐπιθυμοῦντες συμφῦναι. ἀπέθνησχον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ χαὶν 

τῆς ἄλλχης ἀργίας διὰ τὸ μηδὲν ἐθέλειν χωρὶς ἀλλήλων ποιεῖν. 

χαὶ ὁπότε τι ἀποθάνοι τῶν ἡμίσεων. τὸ δὲ λειφθείη. τὸ λειφθὲν 

ἄχλο ἐζήτει χαὶ συνεπλέχετο, εἴτε γυναιχὸς τῆς ὅλης ἐντύχοι 

ἡμίσει, ὃ δὴ νῦν γυναῖκα, χαλοῦμεν, εἴτ᾽ ἀνδρός" χαὶ οὕτως 
7 [2 ΓᾺ κ 7 

ἀπώλλυντο. ἔλεησας ὃ ὁ Ζεὺς ἄλλην μηχανὴν ἘΥΥΡΕΕΝ χαὶ 

μετατίθησιν αὐτῶν τὰ αἰδοῖα, εἰς τὸ πρόσθε᾽ τέως γὰρ χαὶ 
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ταῦτ᾽ ἐχτὸς εἶχον. καὶ ἀρέπο χαὶ ἔτυκτον οὐχ εἰς ἀλλήλους, 

ἀλλ εἰς γῆν, ὥσπερ οἱ τέττιγες. μετέθηχέ τ᾽ οὖν οὕτως αὐτὰ 

εἰς τὸ πρόσθε χαὶ διὰ τούτων τὴν γένεσιν ἐν ἀλλήλοις ἐποίησε, 

διὰ τοῦ ἄρρενος ἐν τῷ θήλει, τῶνδ᾽ ἕνεχα, ἵν᾿ ἐν τῇ συμπλοχῇ 

ἅμα μὲν εἰ ἀνὴρ γυναικὶ ἐντύχοι, γεννῷεν χαὶ γίγνοιτο τὸ γένος, 

ἅμα δ᾽ εἰ χαὶ ἄφρεν ἄρρενι. προ: ὑπρς γοῦν γίγνοιτο τῆς συνου- 

σίας χαὶ διαπαύοι»το καὶ ἐπὶ τὰ ἔργα μὐρβιρι καὶ τοῦ ἄλλου 

βίου ἐπιμελοῖντο. Ἔστι δ᾽ οὖν ἐκ τόσου ὃ ἔρως ἔμφυτος ἀλλή- 

λων τοῖς ἀνθρώποις χαὶ τῆς ἀρχαίας φύσεως συναγωγεὺς χαὶ ἃ 

ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἕν ἐχ δυοῖν χαὶ ἰάσασθαι τὴν φύσιν τὴν 

ἀνθρωπίνην. 

ΧΥ]. Ἕκαστος οὖν ἡμῶν ἐστιν ἀνθρώπου ξύμβολον, ἅτε 

τετμιημένος, ὥσπερ αἱ ψῆτται. ἐξ ἑνὸς δύο. ζητεῖ δὴ ἀεὶ τὸ 

αὑτοῦ ἔχαστος ξύμβολον. ὅσοι μὲν οὖν τῶν ἀνδρῶν τοῦ χοινοῦ 

τμῆμα εἰσιν. ὃ δὴ τότ᾽ ἀνδρόγυνον ἐχαλεῖτο, φιλογύναιχές τ᾽ 

εἰσὶ χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν μοιχῶν ἐχ τούτου τοῦ γένους γεγόνασι, 

χαὶ ὅσαι. αὐ γυναῖχες φίλανδροί τε χαὶ μοιχεύτριαι [ἐκ τούτου 9 

τοῦ γένους γίγνονται]. ὅσαι δὲ τῶν γυναυκῶν γυναιχὸς τμῆμα 

εἶσιν. οὐ πάνυ αὗται τοῖς ἀνδράσι. τὸν νοῦν προσέχουσιν, ἀλλὰ 

μᾶλλον πρὸς τὰς γυναῖκας τετραμμέναι εἰσί, χαὶ αἱ ἑταιρί- 

στριαι ἐκ τούτου τοῦ γένους γίγνονται. ὅσοι ὃ᾽ ἄρρενος τιιημά 

εἰσι. τὰ ἄρρενα διώχουσι. χαὶ ἕως μὲν ἂν παῖδες ὦσιν, ἅτε 

τεμάχια, ὄντα τοῦ ἄρρενος, φιλοῦσι τοὺς ἄνδρας καὶ χαΐφουσι 

συγχαταχείμενοι χαὶ συμπεπλεγμένοι τοῖς ἀνδράσι. χαί εἰσιν 

οὗτοι οἱ βέλτιστοι. τῶν παίδων χαὶ μειρακίων, ἅτ᾽ ἀνδρειότατοι 

ὄντες φύσει. φασὶ δὲ δή τινες αὐτοὺς ἀναισχύντους εἶναι, ψευ- 

δόμενο!" οὐ γὰρ ὑπ ἀναισχυντίας τοῦτο δρῶσιν. ἀλλ ὑπὸ θάρ- 

ρους χαὶ ἀνδρείας χαὶ ἀρρενωπίαξ, τὸ ὅμοιον αὐτοῖς ἀσπαξό- 

μενοι. μέγα δὲ τεχμνήριον χαὶ γὰρ τελεωθέντες μόνοι ἀποβαί- 

γουσιν εἰς τὰ πολιτικοὶ ἄνδρες οἱ τοιοῦτοι. ἐπειδὰν δ᾽ ἄνδρω- 

θῶσι, παιδεραστοῦσι. χαὶ πρὸς γάμους χαὶ παιδοποιίας οὐ προσ-" 

ἔχουσ! τὸν νοῦν φύσει. ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ νόμου ἀναγχάζονται. . ΟΟδλλ 
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ἐξαρχεῖ αὐτοῖς μετ᾽ ἀλλήλων χαταξζῆν ἀγάμοις. πάντως μὲν 

οὖν ὁ τοιοῦτος παιδεραστής τε χαὶ φιλεραστὴς γίγνεται, ἀεὶ 

τὸ ξυγγενὲς ἀσπαζόμενος. ὅταν μὲν οὖν καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ ἐν- 

τύχῃ τῷ αὑτοῦ ἡμίσει καὶ ὁ παιδεραστὴς καὶ ἄλλος πᾶς, τότε 

χαὶ θαυμαστότατ᾽ ἐκπλήττονται φιλίᾳ τε χαὶ οἰχειότητι χαὶ 

ἔρωτι, οὐχ ἐθέλοντες. ὡς ἔπος εἰπεῖν. χωρίζεσθαι ἀλλήλων οὐδὲ ς 

σμικρὸν χρόνον. καὶ οἱ διατελοῦντες μετ᾽ ἀλλήλων διὰ βίου οὗτοί 

εἰσιν, οὗ οὐδ ἂν ἔχοιεν εἰπεῖν, ὅ τι βούλονται σφίσι παρ᾽ ἀλ- 

λήλων γίγνεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἂν δόξεις ταῦτ᾽ εἶναι ἡ τῶν ἀφρο- 

δισίων συνουσία, ὡς ἄρα τούτου ἕνεκα ἕτερος ἑτέρῳ χαίρει ξυν- 

ὧν οὕτως ἐπὶ μεγάλης σπουδῆς αλλ ἄλλο τι βουλομένη ἕχα- 

τέρου ἡ Ψυχὴ δήλη ἐστίν, ὃ οὐ δύναται εἰπεῖν, ἀλλὰ μαντεύε- ἃ 

ται ὃ βούλεται χαὶ αἰνίττεται. χαὶ εἰ αὐτοῖς" ἐν τῷ αὐτῷ 

χαταχειμένοις ἐπιστὰς ὁ “Ἥφαιστος, ἔχων τά ὄργανα. ἔροιτο, 

Τί ἔσθ᾽ ὃ βούλεσθε, ὦ ἄνθρωποι, ὑμῖν παρ᾽ ἀλλήλων γενέσθαι; 

-- χαὶ εἰ ἀποροῦντας αὐτοὺς πάλιν ἔροιτο, ᾿Αρά γε τοῦδ᾽ ἐπι- 

θυμεῖτε, ἐν τῷ αὐτῷ γενέσθαι ὅτι μάλιστ᾽ ἀλλήλοις, ὥστε χαὶ 

νύχτα, χαὶ ἡμέραν ἡ ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων; εἰ γὰρ τούτου 

ἐπιθυμεῖτε. ἐθέλω ὑμᾶς συντῆξαι καὶ συμφῦσαι εἰς ταὐτόν, 

ὥστε δύ᾽ ὄντας ἕνα γεγονέναι χαὶ ἕως τ᾽ ἂν ζῆτε, ὡς ἕνα ὄντα, 9 

χοινῇ ἀμφοτέρους ξῆν᾽ χἀπειδὰν ἀποθάνητε. ἐχεῖ αὖ ἐν “Διδου 

ἀντὶ δυεῖν ἕνα εἶναι κοινῇ τεθνεῶτε. ἀλλ ὁρᾶτε, εἰ τούτου 

ἐρᾶτε καὶ ἐξαρχεῖ ὑμῖν. ἂν τούτου τύχητε --- ταῦτ᾽ ἀχούίσας 

ἴσμεν ὅτι οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐξαρνηθείη οὐδ ἄλλο τι ἂν φανείη βουλέ- 

μενος, ἀλλ ἀτεχνῶς οἴοιτ᾽ ἂν ἀκηκοέναι τοῦ. οὗ πάλαι ἄρ᾽ 

ἐπεθύμει. συνελθὼν χαὶ συνταχεὶς τῷ ἐρωμένῳ ἐχ δυεῖν εἷς γε- 

νέσθαι. τοῦτο γάρ ἐστι ταΐτιον, ὅτι ἡ ἀρχαία φύσις ἡμῶν ἦν 

αὕτη χαὶ ἦμεν ὅλοι" τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως 

198 ὄνομα. χαὶ προτοῦ, ὥσπερ λέγω, ἕν ἤρεν᾽ νυνὶ δὲ διὰ τὴν 4 

ἀδικίαν διῳχίσθημεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ. χαθάπερ ᾿Αρκάδες ὑπὸ Λα- 

χεδαιμονίων. φόβος οὖν ἔστιν, ἐὰν μὴ κόσμιοι ὦμεν πρὸς τοὺς 
, ο, ν . Θ᾽ ,ὕ " 70» “ 

θεοὺς. ὁπὼς μὴ χαὶ αὐθις διασχισθησόμεθα,. καὶ περίϊμιεν ἔχον- 
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.“ ΟΣ - , ἃ ν “ τες ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς στήλαις κατα γράφην ἐκτετυπωμένοι δια- 

πεπρισμένοι χατὰ τὰς ῥῖνας, γεγονότες ὥσπερ λίσπαι. ἀλλὰ 

τούτων ἕνεκα πάντ᾽ ἄνδρα χρὴ ἅπαντι παραχελεύεσθαι εὐσεβεῖν 
΄ » ΄ τῷ 

περὶ θεούς, ἵνα τὰ μὲν ἐχφύγωμεν, τῶν δὲ τύχωμεν, ὧν ὃν 

Ἔρως ἡμῖν ἡγεμὼν χαὶ στρατηγός. ᾧ μηδεὶς ἐναντία πρατ- 

τέτω᾽ πράττει δ᾽ ἐναντία ὅστις θεοῖς ἀπεχθάνεται. φίλοι γὰρ 
“ ᾿Η , - ἘΠ “ , δι νΝ 

γενόμενοι χαὶ διαλλαγέντες τῷ θεῷ ἐξευρησομέν τε χαὶ ἐντευ- 

ξόμεθα, τοῖς παιδικοῖς τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν. ὃ τῶν νῦν ὀλίγοι ς Θ Ξ ϑ Ὄ 5 

ποιοῦσι. χαὶ μυἡ μοι. ὑπολάβῃ ᾿Ερυξίμαχος χωμῳδῶν τὸν λό οὔσι. ᾿ χαὶ μιή μοι ὑπολάβῃ ᾿Ερυξύίμαχος κωμῳδῶν τὸν λόγον, 

ὡς Παυσανίαν χαὶ ᾿Αγάθωνα λέγω" ἴσως μὲν γὰρ καὶ οὗτοι- 

τούτων τυγχάνουσιν ὄντες χαὶ εἰσὶν ἀμφότεροι τὴν φύσιν ἄρρε- 

νες, λέγω δ᾽ οὖν ἔγωγε καθ᾿ ἁπάντων χαὶ ἀνδρῶν χαὶ γυναικῶν, 

ὅτι οὕτως ἂν ἡμῶν τὸ γένος εὔδαιμον γένοιτο, εἰ ἐκτελέσαιμεν 

τὸν ἔρωτα καὶ τῶν παιδικῶν τῶν αὐτοῦ ἕκαστος τύχοι εἰς τὴν 

ἀρχαίαν ἀπελθὼν φύσιν. εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἄριστον, ἀναγκαῖον χαὶ 

τῶν νῦν παρόντων τὸ τούτου ἐγγυτάτω ἄριστον εἶναι. τοῦτο δ᾽ 

ἐστὶ παιδικῶν τυχεῖν χατὰ νοῦν αὑτῷ πεφυχότων. οὗ δὴ τὸν 

ἵτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν τε τῷ ἃ ἶ μ ιίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς 
παρέντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, χαὶ εἰς τὸ 

ἔπειτ᾽ ἐλπίδας μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς 
9 ,᾿Ὁ. 2 ν -» ΪἼ ᾿ 

θεοὺς εὐσέβειαν. χαταστήσας ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν χαὶ 

ἰασάμενος μαχαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιήσειν. 

ΧΥΝΠΙ.. Οὗτος, ἔφη, ὦ ᾿Ερυξίμαχε, ὁ ἐμὸς λόγος ἐστὶ 
ἢ ὮΝ 2 - ἣν, "Ὁ ,ὔ, “ 3 " , Α 

περὶ ἔρωτος. ἀλλοῖος Ἢ ὁ σὸς. ὥσπερ οὖν ἐδεηθὴν σου, μὴ 

χωμῳδήσῃς αὐτόν, ἵνα χαὶ τῶν λοιπῶν ἀκούσωμεν, τί ἕκαστος 

ἐρεῖ, μᾶλλον δὲ τί ἑκάτερος ᾿Αγάθων γὰρ καὶ Σωχράτης λοι- ὃ 

ποί. ᾿Αλλὰ πείσομαί σοι, ἔφη φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον" χαὶ 
’ , ἴω", ᾿ ’ Η ᾽ ) “ ἊΝ ᾿ΑἸᾺΝ 

γάρ μοι ὁ λόγος ἡδέως. ἐρρήθη. χαὶ εἰ μη ξυνήδη ΣΣωχράτει τε 

χαὶ ᾿Αγάθωνι δεινοῖς οὖσι περὶ τὰ ἐρωτικά, πάνυ ἂν ἐφοβούμην, 

νὴ ἀπορήσωσι λόγων διὰ τὸ πολλὰ καὶ παντοδαπὰ εἰρῆσθαι" 

ιϑά γῦν ὃ ὅμως θαρρῶ. Τὸν οὖν Σωχράτη εἰπεῖν, Καλῶς γὰρ αὐ- 
Ἁ 9 , 3 9 , “ ᾿ ᾿ τῷ » ΄ Ἢ 

τὸς ἡγώνισαι. ὦ ᾿Ερυξίμαχε. εἰ δὲ γένοιο οὐ νῦν ἐγὼ εἰμι, 
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μᾶλλον δ᾽ ἴσως οὐ ἔσομαι. ἐπειδὰν καὶ ᾿Αγάθων εἴπῃ. εὖ μάλ 

ἂν φοβοῖο χαὶ ἐν παντὶ εἴης. ὥσπερ ἐγὼ νῦν. Φαρμάττειν βού- 

λει με, ὦ Σώχρατες, εἰπεῖν τὸν ᾿Αγάθωνα, ἵνα θορυβηθῶ διὰ 

τὸ οἴεσθαι τὸ θέατρον προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν, ὡς εὖ ἐροῦντος 

ἐμοῦ. ᾿Επιλήσμων μεντᾶαν εἴην. ὦ ᾿Αγάθων. εἰπεῖν τὸν Σω- 

χράτη, εἰ ἰδὼν τὴν σὴν ἀνδρείαν χαὶ μεγαλοφροσύνην ἀναβαί- 

νοντος ἐπὶ τὸν ὀχρίβαντα μετὰ τῶν ὑποχριτῶν καὶ βλέψαντος 

ἐναντία τοσούτῳ θεάτρῳ, μέλλοντος ἐπιδείξεσθαι. σαυτοῦ λόγους, 

ὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, νῦν οἰηθείην σε θορυβήσεσθοι χαὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἐκπλαγέντος, νῦν οἰηθείην σε θορυβήσεσθαι 

ἕνεχ᾽ ἡμῶν ὀλίγων ἀνθρώπων. Τί δαί; ὦ Σώχρατες, τὸν ᾿Αγά- 

θωνα φάναι, οὐ δήπου με οὕτω θεάτρου μεστὸν ἡγεῖ, ὥστε χαὶ 

ἀγνοεῖν. ὅτι νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμιφρονες πολλῶν ἀφρόνων φοί γνοεῖν. ὁτι νοῦν ἔχοντι ὀλίγοι ἔμιφρονες πολλῶν ἀφρόνων φοβε- 

ρώτεροι. Οὐ μεντᾶν καλῶς ποιοίην, φάναι τὸν Σωχράτη. ὦ 

᾿Αγάθων. περὶ σοῦ τι ἐγὼ ἄγροικον δοξάζων ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι, 

εἴ τισιν ἐντύχοις, οὺς ἡγοῖο σοφούς, μᾶλλον αν αὐτῶν φροντί- 
πω ὦ -» 3 ᾿ δὲν ....05 Ἵ συν δ ἐδὰκ οὐ τ ἀαυρμΝ 

ζοις ἢ τῶν πολλῶν. ἄλλα μιὴ οὐχ οὗτοι ἡμεῖς ὠμεν᾽ ημεῖς μὲν 
᾿Ὶ 9 οὐ - Γαδδι » » “4 Ὁ 9 ΡΣ: ΄ ΝΜ" 

γᾶρ χαχεῖ παρῆμεν χαὶ ἦμεν τῶν πολλῶν. εἰ ὃ ἀλλ ἐντύχοις 

σοφοῖς, τάχ᾽ ἂν αἰσχύνοιο αὐτούς, εἴ τι ἴσως οἴοιο αἰσχρὸν [ὃν] 

ποιεῖν. ἢ πῶς λέγεις; ᾿Αληθῆ λέγεις, φάναι. Τοὺς δὲ πολ- 

λοὺς οὐκ ἂν αἰσχύνοιο, εἴ τι οἴοιο αἰσχρὸν ποιεῖν; Καὶ τὸν Φαῖ- 

ὅρον ἔφη ὑπολαβόντ᾽ εἰπεῖν, ᾽ΩὯ φίλε ᾿Αγάθων, ἐὰν ἀποχρίνῃ 

Σωχράτει, οὐδὲν ἔτι διοίσει αὐτῷ ὁπῃοῦν τῶν ἐνθάδ᾽ ὁτιοῦν 
, “λΝ , “ ο, ͵ ᾿- “᾿ ἐν Α "-. 

γώνεσθαι, ἐαν μόνον ἔχῃ ὁτῷ διαλέγηται, ἄλλως τε χαὶ χαλῷ. 
Ξξνὼ ὃ. ἡδέως μὲν ἀχούω Ξωχούάτους διαλεγομένου. ἀνανγαῖο ἐγὼ δ᾽ ἡδέως μὲν ἀχούω Σωχράτους διαλεγομένου, ἀναγχαῖον 

δέ μοι ἐπιμεληθῆναι τοῦ ἐγχωμίου τῷ "Ἔρωτι χαὶ ἀποδέξασθα, 

παρ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν τὸν λόγον. ἀποδοὺς οὖν ἑκάτερος τῷ 

θεῷ οὕτως ἤδη διαλεγέσθω. ᾿Αλλὰ χαλῶς λέγεις. ὦ Φαῖδοε. - ῃ ν) 

φάναι τὸν ᾿Αγάθωνα, καὶ οὐδέν με χωλύει λέγειν" Σωχράτει 

γὰρ χαὶ αὖθις ἔσται πολλάκις διαλέγεσθαι. 
3 ᾿ » » τ 

ΧΥΠΙ. ᾿Εγὼ δὲ δὴ βούλομαι πρῶτον μὲν εἰπεῖν ἡ χρή με 

ἐπαινεῖν, ἔπειτ᾽ ἐπαινεῖν. δοχοῦσι γάρ μοι πάντες οἱ πρόσθεν 
᾽ ΄ Ν Ἁ Ὰ. ᾽ ’ 3 Ἁ ᾿ Ἕ ’ 9 

εἰρηχότες οὐ τὸν θεὸν ἐγχωμιαζειν, ἀλλα τοὺς ἀνθρώπους εὐδαι- 

Ὀ 

ἰς] 

ἀ 

ο 
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, - 9 - . ς Ν » - “" ς ῳ , 

ἀπένοτο τῶν ἀγαθῶν, ὧν ὁ θεὸς αὐτοῖς αἴτιος οποῖος δέ τις 

196 αὐτὸς ὧν ταῦτ᾽ ἐδωρήσατο, οὐδεὶς εἴρηκεν. εἷς δὲ τρόπος ἐρ- 

θὸς ἐπαίνου περὶ παντός, λόγῳ διελθεῖν οἷος αὐτὸς ὧν τυγ- 

χάνει περὶ οὐ ἂν ὁ λόγος ἡ. οὕτω δὴ τὸν "Ἔρωτα χαὶ ἡμᾶς 

δύκαιον ἐπαινέσα.. πρῶτον αὐτὸν οἷός ἐστιν, ἔπειτα τὰς δόσεις. 

Φημὶ οὖν ἐγὼ πάντων θεῶν εὐδαιμόνων ὄντων ἔρωτα, εἰ θέμις 

χαὶ ἀνεμέσητον εἰπεῖν. εὐδαιμονέστατον εἶναι αὐτῶν. χάλλι- 
Ψ ΨΨΨ. ὦ Ε) ᾿ “ ἋἋ » 

στον ὄντα χαὶ ἄριστον. ἔστι δὲ χάλλιστος ὧν τοιοσὸξ. πρῶτον 

ἐν νεώτατος θεῶν, ὦ Φαῖδρε. μέγα δὲ τεχμιήριον τῷ λόγῳ . τατος θεῶν, δρε. μέγ υτήρ ) λόγῳ 

σ' αὐτὸς παρέχεται φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας. ταχὺ ὃν δῆλον ὅτι" 

θᾶττον γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προσέρχεται. ὃ δὴ πέφυχεν "ἔρως 
- ᾿ 9.9 5» ,: “- 4 δ : , 3. 

μισεῖν χαὶ οὐδ ἐντὸς πολλοῦ πλησιάζειν. μετὰ δὲ νέων ἀεὶ 
τὰν μὰ δὴ λ ΒΝ τ Ὁ ἈΉΡ ΣΦ ΡΥ Ὺ. Εν κι τ᾿ ς , 
ξύνεστιν᾽ ἔστι γὰρ παάλαιος λόγος εὖ ἔχων, ὡς ὁμοιον ὁμοίῳ 

ἀεὶ πελάζει. ἐγὼ δὲ Φαίδρῳ ἄλλα πολλὰ ὁμολογῶν τοῦτ᾽ οὐχ 

ὁμολογῶ, ὡς Ἔρως Κρόνου καὶ Ἰαπετοῦ ἀρχαιότερός ἐστιν, 

ἀλλά φημι νεώτατον αὐτὸν εἶναι θεῶν χαὶ ἀεὶ νέον. τὰ δὲ πα-- 

λαιὰ πράγματα περὶ θεούς. ἃ ᾿Ησίοδος χαὶ Παρμενίδης λέγου- 

σιν, ᾿Ανάγκῃ χαὶ οὐκ "ἔρωτι γεγονέναι, εἰ ἐκεῖνοι ἀληθῆ ἔλε- 

γον οὐ γὰρ ἂν ἐχτομαὶ οὐδὲ δεσμοὶ ἀλλήλων ἐγίγνοντο χαὶ 

ἄλλα πολλὰ χαὶ βίαια, εἰ "Ἔρως ἐν αὐτοῖς ἦν, ἀλλὰ φιλία καὶ 

εἰρήνη, ὥσπερ νῦν, ἐξ οὗ "Ἔρως τῶν θεῶν βασιλεύει. Νέος 
Ξ . - ’ , “οὐ ᾿ 

μὲν οὖν ἐστι. πρὸς δὲ τῷ νέῳ ἁπαλός. ποιητοῦ ὃ ἔστιν ἐνδεὴς ἃ 

οἷος ἦν “Ὅμηρος, πρὸς τὸ ἐπιδεῖξαι θεοῦ ἁπαλότητα. Ὅμηρος 

γὰρ ΓΑτην θεόν τέ φησιν εἶναι χαὶ ἁπαλήν᾽ τοὺς γοῦν πόδας 

αὐτῆς ἁπαλοὺς εἶναι, λέγων 

τῆς μένϑ᾽ ἀπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδεος 

πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἢ γε χατ᾽ ἀνδρῶν χράατα βαίνει. 

“ ἘΡΟ-- - , ν ς ΓΙ. 3 , δ 

χαλῷ οὖν δοχεῖ μοι τεχμιηρίῳ τὴν ἁπαλότητα ἀποφαίνειν. ὅτι 

οὐχ ἐπὶ σχληροῦ βαίνει, ἀλλ᾽ ἐπὶ μαλθακοῦ. τῷ αὐτῷ δὴ καὶ 

.Ξ- ἡμεῖς χρησώμεθα τεχμιηρίῳ περὶ ΓἜρωτα. ὅτι ἁπαλός. οὐ γὰρ 
9ῳ9 πὶ γῆς βαίνει οὐδ᾽ ἐπὶ χρανίων, ἅ ἐστιν οὐ πάνυ μαλακά, ἀλὴ ον». 

τ.» ἐν τοῖς μαλαχωτάτοις τῶν ὄντων χαὶ βαίνει καὶ οἰκεῖ. ἐν γαρ 
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ἤθε " διὰ ῃε τὰ " ἦνθ ΄ ᾿ . Ν Ν τ" " 
ἤθεσι χαὶ ψυχαῖς θεῶν χαὶ ἀνθρώπων τὴν οἴχησιν ἵδρυται, χαὶ 

3 τ »-- ᾽ , - 9 ΕῚ τ Ἢ " 

οὐχ αὐ ἑξῆς ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς, αλλ τινι ἂν σχληρὸν 
“' ᾽ ’ ᾿ ’ - ἘΠ ὦ μ ) ««ἃ 5. Ὡρι ἦθος ἐχούσῃ ἐντύχῃ, ἀπέρχεται, ἣ δ᾽ ἂν μαλαχόν. οἰχίζεται. 

ἁπτόμενον οὖν ἀεὶ χαὶ ποσὶ καὶ πάντῃ ἐν μαλακωτάτοις τῶν 

μαλακωτάτων. ἁπαλώτατον ἀνάγχη εἶναι. Νεώτατος μὲν δή 

ἐστι χαὶ ἀπαλώτατος᾽ πρὸς δὲ τούτοις ὑγρὸς τὸ εἶδος. οὐ γὰρ 

ἂν οἷός τ᾽ ἣν πάντῃ περιπτύσσεσθαι οὐδὲ διὰ πάσης ψυχῆς χαὶ 

εἰσιὼν τὸ πρῶτον λανθάνειν καὶ ἐξιών, εἰ σχληρὸς ἦν. συμμέ- 

τροῦ δὲ χαὶ ὑγρᾶς ἰδέας μέγα τεχμήριον ἡ εὐσχημοσύνη, ὃ δὴ 
Α ε , ΄ ΄ 

διαφερόντως ἐκ πάντων ὁμολογουμένως "ἔρως ἔχει" ἀσχημοσύνῃ 

γὰρ καὶ "Ἔρωτι πρὸς ἀλλήλους ἀεὶ πόλεμος. χρόας δὲ χαλλος 

ἡ χατ᾽ ἄνθη δίαιτα τοῦ θεοῦ σημαίνει" ἀνανθεῖ γὰρ χαὶ ἀπην- 
΄ ἐν χὶ ΄ κ πα ΓΈ" ΓΝ -» 3 Ξ 

θηχότι καὶ σώματι χαὶ ψυχῇ χαὶ ἄλλῳ ὁτῳοῦν. οὐχ ἐνίζει! 
Ε (Ἢ - Ὁ ἀδ,} ΙῚ ,ὔ κ Α .κ ΄, Ξ ᾽ - ᾿ 

ἔρως. οὐ ὃ ἂν εὐανθὴς τε χαὶ εὐώδης τόπος ἡ. ἐνταῦθα χαὶ 

ἵζει χαὶ μένει. 

ΧΙΧ. Περὶ μὲν οὖν χάλλους τοῦ θεοῦ χαὶ ταῦθ᾽ ἱχανά, χαὶ 

ἔτι πολλὰ λείπεται. περὶ δ᾽ ἀρετῆς "Ἔρωτος μετὰ ταῦτα λεχτέον. 

τὸ μὲν μέγιστον, ὅτι [Ἔρως οὔτ᾽ ἀδικεῖ οὔτ᾽ ἀδικεῖται οὐθ᾽ ὑπὸ 
ὡς σον ἐν , δὴν 95. 9 ΄ Ψ8.. ἢ δὲ δα οδ τ Ν Ὅν ων 

θεοῦ οὔτε θεόν, οὔθ ὑπ ἀνθρώπου οὐτ᾽ ἄνθρωπον. οὔτε γὰρ αὐτὸς 
, 2 “: ’, , Α ἮΝ 3 χ2 ͵ 

βίᾳ πάσχει. εἴ τι πάσχει βία γὰρ Ερωτος οὐχ ἅπτεται᾽ οὐτ [ΟἹ 

ποιῶν ποιεῖ πᾶς γὰρ ἑκὼν Ἔρωτι πᾶν ὑπηρετεῖ᾽ ἃ ὃ᾽ ἄν τις 
ο ᾿ δ, ἡΨ' ν ΄ Α » ,ὔ - ’ ςΦ 7 

ἑχὼν ἔχοντι ὁμολογήσῃ. φασὶν οἱ πόλεως βασιλῆς νόμοι δίκαια 

εἶναι. πρὸς δὲ τῇ δικαιοσύνῃ σωφροσύνης πλείστης μετέχει. 

εἶναι γὰρ ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ χρατεῖν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυ- 
- Ω ᾿ , Ο Ν , 

μιῶν, "Ερωτος δὲ μιηδεμίαν ἡδονὴν χρείττω εἶναι. εἰ δ᾽ ἥττους. 
-» 2 μ} δι .3, ῈΣ ς Η , - 3 ὔςἉ » 

χρατοὼτ ἂν ὑπ "᾿Ερωτος. ὁ δὲ χρατοίη. χρατῶν ὃ ἡδονῶν 
8 ἐ 0 -  ἬἜ ἊΣ δ' μᾷ Ζ Ξ Ἂ" νὰ ΕΥ̓͂Σ; , Ἢ Α ΔΙ εἴς 

χαὶ ἐπιθυμιῶν ὁ ἔρως διαφερόντως ἂν σωφρονοίη. χαὶ μὴν εἴς 

Υ ἀνδρείαν "Ἔρωτι οὐδ᾽ "Ἄρης ἀνθίσταται. οὐ γὰρ ἔχει Ἔρωτα 

"Ἄρης, ἀλλ Ἔρως ἴλρη. ᾿Αφροδίτης, ὡς λόγος. χρείττων δ᾽ 

ὃ ἔχων τοῦ ἐχομένου. τοῦ δ᾽ ἀνδρειοτάτου τῶν ἄλλων χρατῶν 

πάντων ἂν ἀνδρειότατος εἴη. Περὶ μὲν οὖν δικαιοσύνης χαὶ 

σωφροσύνης χαὶ ἀνδρείας τοῦ θεοῦ εἰ ᾿ Ξοὶ ὃὲ σοοΐίας λεί μ᾽ Ὡς χα! αἀνόρειας ) εοῦ εἴρηται. τόξο. ὃξ σοφιαΞ λει- 

σ' 
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πεται᾿ ὅσον οὖν δυνατόν, πειρατέον (κὴ ἐλλείπειν. καὶ πρῶτον 

υέν. ἵν᾿ αὖ χἀγὼ τὴν ἡμοπέραν τέχνην τιμήσω ὥσπερ ᾿Ερυξί- 

μᾶχος τὴν ἑαυτοῦ, ποιητὴς ὁ θεὸς σοφὸς οὕτως, ὥστε χαὶ ἄλ- 9 

λον ποιῆσαι" πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, χἂν ἄμουσος ἡ τὸ 

πρίν, οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται. ᾧ δὴ πρέπει ἡμᾶς μαρτυρίῳ χρῆ- 

σθαι. ὅτι ποιητὴς ὁ Ἔρως ἀγαθὸς ἐν χεφαλαίῳ πᾶσαν ποίησιν 

τὴν κατὰ μουσικήν᾽ ἃ γάρ τις ἢ μὴ ἔχει ἢ μὴ οἶδεν, οὔτ᾽ ἂν 

191 ἑτέρῳ δοίη οὔτ ἂν ἄλλον διδάξεις. χαὶ μὲν δὴ τήν γε τῶν 

ἕῴων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ερωτος εἶναι 

σοφίαν. ἡ γύνεταί τε χαὶ φύεται πάντα τὰ ζῷα: ἀλλὰ τὴν 

τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν ὁ θεὸς οὗτος 

διδάσχαλος γένηται. ἐλλόγιμος χαὶ φανὸς ἀπέβη. οὗ δ᾽ ἂν 

Ἔρως μὴ ἐφάψηται. σκοτεινός: τοξικὴν γε μιὴν χαὶ ἰατρικὴν 

χαὶ μαντωκὴν ᾿Απόλλων ἀνεῦρεν. ἐπιθυμίας χαὶ ἔρωτος ἡγεμο- 

νεύσαντος. ὥστε καὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη μαθητής, καὶ Μοῦ- 

σα! μουσικῆς χαὶ “Ἥφαιστος χαλχείας χαὶ ᾿Αθηνᾶ ἱστουργίας 

καὶ Ζεὺς χυβερνήσεως θεῶν τε χαὶ ἀνθρώπων. ὅθεν δὴ χοὶ χατε-» 

σχευάσθη τῶν θεῶν τὰ πράγματα "ρωτος ἐγγενομένου. δῆλον 

ὅτι χάλλους᾽ αἴσχει γὰρ οὐκ ἔπεστιν ΓἜρως. προτοῦ δέ, ὥσπερ 

ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ θΞοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὼ 

τὴν τῆς ᾿Ανάγκης βασιλείαν" ἐπειδὴ ὃ᾽ ὁ θεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ 
Ἄς πόδε - - ΄ δία 15 . ᾿ ι - ἃ; ΄ 

τοῦ ἐρᾶν τῶν χαλῶν πᾶντ ἄγαθα γέγονε χαὶ θεοῖς χαὶ ἀνθρὼ-- 
" » 3 - » 3... ω 

ποις. Οὕτως ἐμοὶ δοχεῖ, ὦ Φαῖδρε, "ρως πρῶτος αὐτὸς ὧν 

χάλλιστος χαὶ ἄφιστος μετὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις ἄλλων τοιούτων 

αἴτιος εἶναι. ἐπέρχεται δέ μοί τι χαὶ ἔμμετρον εἰπεῖν, ὅτι οὗ- 
ς »" 

τός ἐστι" ὃ ποιῶν 

εἰρήνην μὲν ἐν ἀνθρώποις, πελάγει δὲ γαλήνην, 

νηνεμίαν ἀνέμων, ὕπνον τ᾽ ἐνὶ χοίτῃ ἀχηδῆ. 

οὗτος δ᾽ ἡμᾶς ἀλλοτριότητος μὲν χενοῖ, οἰρώείσααο, δὲ πληροῖ, ἃ 

τὰς τοιάσὸς ξυνόδους μετ᾽ ἀλλήλων παάσας τιθεὶς ξυνιέναι, ἐν [ 

Ψ ’, 

ἑορταῖς. ἐν χοροῖς. ἐν θυσίαις γιγνόμενος ἡγεμῶν᾽ πραότητα 
΄ ΕΣ γ Ω 

μὲν πορίζων, ἄγρι ότητα ὃ ἐξορίξων᾽ φιλόδωρος εὐμενείας, ἄδω- 
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ρος δυσμενείας ἵλεως γαυσία, θεατὸς σοφοῖς, ἀγαστὸς θε:οῖς᾽ 

ξηλωτὸς ἀμοίροις, χτητὸς εὐμοίροις" τρυφῆς, ἁβρότητος, χλι- 

δῆς. χαρίτων, ἱμέρου. πόθου πατήρ᾽ ἐπιμελὴς ἀγαθῶν. ἀμε- 

λὴς κακῶν" ἐν πλῷ, ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ χυβερνήτης, παρα- Ὁ 

στάτης, σωτὴρ ἄριστος, ξυμπάντων τε θεῶν καὶ ἀνθρώπων χό- 

σμος, ἡγεμὼν κάλλιστος χαὶ ἄριστος, ᾧ χρὴ ἕπεσθαι πάντ᾽ 

ἄνδρα ἐφυμνοῦντα χαλῶς, χαλῆς φδῆς μετέχοντα, ἣν ἄδει θέλ- 

γῶν πάντων θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων νόημα. Οὗτος, ἔφη, ὁ παρ᾽ 

ἐμοῦ λόγος. ὦ Φαῖδρε, τῷ θεῷ ἀναχείσθω, τὰ μὲν παιδιᾶς, 

τὰ δὲ σπουδῆς μετρίας, καθ᾿ ὅσον ἐγὼ δύναμαι, μετέχων. 

1:85. ΧΧ, Εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Αγάθωνος, παντας ἔφη ὁ ̓ Αριστό- ἃ 

δημος ἀναθορυβῆσαι τοὺς παρόντας, ὡς πρεπόντως τοῦ νεανί-᾿ 

σχοὺ εἰρηκότος χαὶ αὑτῷ καὶ τῷ θεῷ. τὸν οὖν Σωχράτη εἰπεῖν 

βλέψαντα εἰς τὸν ᾿Ερυξίμαχον, ᾿Αραί σοι δοχῶ, φάναι, ὦ παῖ 

᾿Αχουμενοῦ, ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι. ἀλλ᾽ οὐ μαντικῶς, ἃ 

γῦν δὴ ἔλεγον. εἰπεῖν. ὅτι ᾿Αγάθων θαυμαστῶς ἐροίη, ἩΡν δ᾽ 

ἀπορήσοιμι; Τὸ μὲν ἕτερον, φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον, μαντικ 

μοι δοχεῖ ἘΘΚΩΝ ὅτι ᾿Αγάθων εὖ ἐρεῖ᾽ τὸ δὲ σὲ ἀπορήσειν, 

σ' οὐκ οἶμαι: Καὶ πῶς. ὦ μακάρις, εἰπεῖν τὸν Σωχράτη, οὐ 

μέλλω ἀπορεῖν χἀγὼ χαὶ ἄλλος ὁστισοῦν, μέλλων λέξειν μετὰ 

καλὸν οὕτω χαὶ παντοδαπὸν λόγον δηθέντα; χαὶ τὰ μὲν ἄλλα 

οὐχ ὁμοίως μέν, θαυμαστὰ δέ" τὸ δ᾽ ἐπὶ τελευτῆς τοῦ χάλλου 

τῶν ὀνομάτων χαὶ δημάτων τίς οὐχ ἂν ἐξεπλάγη ἀχούων ; ερὰ 

ἔγωγ ἐνθυμούμενος, ὅτι αὐτὸς οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι οὐδ᾽ ἐγγὺς 
2 τούτων οὐδὲν χαλὸν εἰπεῖν, ὑπ᾽ αἰσχύνης ὀλίγου ἀποδρὰς ὠχό- Ω 

(ῆν. εἴ πῃ εἶχον. χαὶ γάρ με Γοργίου ὁ λόγος ἀνεμίμνησχεν. 
ΠΣ ΓΉΡΙ δ » ᾿ - Ὁ ΄ Η ΄ , , ,ὔ 

ὥστ ἀτεχνῶς τὸ τοῦ Ομηρου ἐπεπονθη΄ - ἐφοβούμην. μὴ μοι 

τελευτῶν ὃ ᾿Αγάθων Γοργίου χεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ 
4... ἢ ν ΓΑ, ’ , Ἄς ὦ ᾿ » 9 , , 

ἐπὶ τὸν ἐμὸν λόγον πέμψας αὐτὸν με λίθον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσεις. 

-ω χαὶ ἐνενοησα, τότ᾽ ἄρα. καταγέλαστος ὦν, ἡνίχ᾽ ὑμῖν ὡμολόγουν. 
-» ἰὩι: 3 

ἐν τῷ μέρει μεθ᾽ ὑμῶν ἐγχωμιοίσεσθαι τὸν "ἔρωτα καὶ ἔφην εἷ- 
Δ ΑΩ͂ΒΞ Ἁ ἃ , 9 ὃν , ν Ψ -" Α͂ ἵν 

ναι δεινος τα. ἐρωτιχκα. οὐδὲν εἰδὼς ἄρα τοῦ πράγματος. ὡς 
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ΕΣ ἢ ’ ἶν -» ν Ἅ 

δε. ἐγκωμιάζειν ὁτιοῦν. ἐγὼ μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἀβελτερίας ᾧμην (Ὁ: 

Ὡ»ν 3 “Μιὰ 2 ΕΗ , » ’ Α - 

δεῖν ταληθὴ λέγειν περὶ ἑκάστου τοῦ ἐγχκωμιαζομένου. χαὶ τοῦτο 
᾿ " Γ » 3 -» Η , ᾿ 75 ᾽ ’, 

μὲν ὑπάρχειν. ἐξ αὐτῶν δὲ τούτων τὰ χάλλιστα, ἐκλεγομένους 
ς 3 ’ , 

ως ξυπρεπεστατοα, τιθέναι. χαὶ πάνυ δὴ μέγα ἐφρόνουν ὡς εὖ 

(υ 
-Ὄ 

Φ᾿ - . ὡς εἰδὼς τὴν ἀλήθειαν [τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν]. τὸ δ᾽ ἄρα, 

ὡς ἔοικεν, οὐ τοῦτ᾽ ἦν τὸ χαλῶς ἐπαινεῖν ὁτιοῦν, ἀλλὰ τὸ ὡς ὁ 

σέγιστα ἀνατιθέναι. τῷ πράγματι χαὶ ἰὡς κάλλιστα. ἐάν τ ἡ 

οὕτως ἔχοντα. ἐάν τε μή. εἰ δὲ ψευδῆ, οὐδὲν ἄρ᾽ ἦν πρᾶγμα, 

προὐρρήθη γάρ, ὡς ἔοικεν, ὅπως ἕκαστος ἡμῶν τὸν "ἔρωτα 

ἐγκωμιάζειν δόξει. οὐχ ὅπως ἐγχωμιάσεται. διὰ ταῦτα δή, 

οἶμαι. πάντα, λόγον χινοῦντες ἀνατίθετε τῷ Ἔρωτι, χαί φατε 

199 αὐτὸν τοιοῦτόν τ᾽ εἶνα". καὶ τοσούτων αἴτιον, ὅπως ἂν φαίνηται 5 

ὡς κάλλιστος χαὶ ἄριστος δῆλον ὅτι τοῖς μιὴ γιγνώσχουσιν οὐ 

γὰρ ἄν που τοῖς Υ᾽ εἰδόσι. χαὶ χαλῶς γΥ᾽ ἔχει χαὶ σεμνῶς ὃ 

ἔπαινος. ἀλλὰ γὰρ ἐγὼ οὐκ ἤδη ἄρα, τὸν τρόπον τοῦ ἐπαίνου, 

οὐὸ εἰδὼς ὑμῖν ὡμολόγησα χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει ἐπαινέσεσθαι. 

ἡ γλῶττα οὖν ὑπέσχετο, ἡ δὲ φρὴν οὖὄ. χαιρέτω δή. οὐ γὰρ 

ἔτι ἐγχωμιάζω τοῦτον τὸν τρόπον᾽ οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" οὐ 

μέντοι ἀλλὰ τά γ᾽ ἀχηθῆ. εἰ βούλεσθε, ἐθέλω εἰπεῖν κατ᾽ ἐμαυ- 

τόν, οὐ πρὸς τοὺς ὑμετέρους λόγους, ἶνα μὴ γέλωτα ὄφλω."» 

ὅρα οὖν, ὦ Φαῖδρε, εἴ τι χαὶ τοιούτου λόγου δέει περὶ Ἔρωτος, 

τἀληθῆ λεγόμενα ἀχούειν, ὀνόμασι δὲ χαὶ θέσει ῥημάτων τοιαύ- 

τῇ. ὁποία, δ᾽ ἄν τις τύχῃ ἐπελθοῦσα. Τὸν οὖν Φαῖδρον ἔφη 

χαὶ τοὺς ἄλλους χελεύειν λέγειν, ὅπῃ αὐτὲς οἴοιτο δεῖν εἰπεῖν, 

ταύτῃ. ἜἜτ' τοίνυν. φάναι, ὦ Φαῖδρε, πάρες μοι ᾿Αγάθωνα 

συίχο᾽ ἀττ᾽ γθάθας ἵν᾽ ἀνομολογησάμενος παρ αὐτοῦ οὕτως 

ἤδη λέγω. ᾿Αλλὰ παρίημι, φάναι τὸν Φαῖδρον" ἀλλ᾽. ἐρώτα. ς 

Μετὰ ταῦτα δὴ τὸν Σωχράτη ἔφη ἐνθένδε ποθὲν ἄρξασθαι. 

ΧΧΙ. Καὶ μήν. ὦ φίχς ᾿Δγάθων, χαλῶς μοι ἔδοξας χαθη- 

γήσασθαι. τοῦ λόγου, λέγων, ὅτι πρῶτον μὲν δέοι αὐτὸν ἐπι- 

δεῖξαι, ὁποῖός τίς ἐστιν ὁ Ἔρως, ὕστερον δὲ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

ταύτην τὴν ἀρχὴν πάνυ ἄγαμαι. ἴθι οὖν μοι περὶ Ἔρωτος, 

ΕΞ 
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᾽ . ἢ 5 - . - - σ , 

ἐπειδὴ χαὶ τάλλα καλῶς χαὶ μεγαλοπρεπῶς διῆλθες οἷός ἐστι, 
νι 5... ,. ΄ τ" - Ω Ξ Ε΄. ον χαὶ τόδ εἰπέ᾽ πότερόν ἐστι τοιοῦτος. οἷος εἶναι τινὸς ὁ Ἔρως ἃ 

ὃ ΠῚ 3: , Η τ ᾽ 2 " , “ ,ὕ 5 
ἔρως, ἢ οὐδενός; ἐρωτῶ ὃ οὐχ, εἰ μητρός τινος ἢ πατρός ἐστι, 

γελοῖον γὰρ ἂν εἴη τὸ ἐρώτημα, εἰ [Ἔρως ἐστὶν ἔρως μητρὸς 
2 2 Ἢ ᾽ 

ἢ πατρός. ἀλλ᾿ ὥσπερ ἂν εἰ αὐτὸ τοῦτο, πατέρα. ἠρώτων, 

ἀρ ὁ πατήρ ἐστι πατήρ τινος, ἢ οὖ: εἶπες ἂν δήπου μοι, εἰ 
- ΠῚ δ δῷ “. . 

ἐβούλου καλῶς ἀποχρίνασθαι. ὅτι ἔστιν υἱέος γ᾽ ἢ θυγατρὸς 
᾿ ΄ Ν᾽ Ἃ ΩΝ Π ΄ Ἦν κ᾿ ' "ΞΔ “Ὁ “ἢ 5 Οὐ ΠΥ, 

πατὴρ πατήρ᾽ ἢ οὖ: Πάνυ γε, φᾶναι τὸν ᾿Αγάθωνα. Οὐχοῦν 

[ χαὶ ἡ μήτηρ ὡσαύτως: ᾿Ομολογῆσαι καὶ τοῦτο. ἼΕτι τούνυν. 
βδέλεν. νος, , ΑντωΣ γν. " ᾿ν 

εἰπεῖν τὸν ξωχράτη. ἄποχριναι ὀλίγῳ πλείω, ἵνα μᾶλλον κα- 

ταμάθῃς ὃ βούλομαι. εἰ γὰρ ἐροίμην, Τί δέ; ἀδελφός. αὐτὸ 

τοῦθ᾽ ὅπερ ἔστιν, ἔστι τινὸς [ἀδελφὸς] ἢ οὖ; Φανα. εἶναι. Οὐχ- 
Ἃ Ξὰ 

οὖν ἀδελφοῦ ἢ ἀδελφῆς: Ομολογεῖν. Πειρῷ δή, φάναι. χαὶ 

τὸν Ἔρωτα εἰπεῖν. ὁ Ἔρως ἔρως ἐστὶν οὐδενὸς ἢ τινός; Πάνυ 

300 μὲν οὖν ἔστιν. Τοῦτο μὲν τοίνυν, εἰπεῖν τὸν Σωχράτη. φύ- 

ὡ λαξον παρὰ σαυτῷ [μεμνημένος] ὅτου τοσόνδε δ᾽ εἰπέ. ΡΡΑ 

ρον ὁ [Ἔρως ἐχείνου, οὗ ἔστιν ἔρως, ἐπιθυμεῖ αὐτοῦ. ἢ οὖ: 

Πάνυ γε. φάναι. Πότερον ἔχων αὐτό. οὗ ἐπιθυμεῖ τε χαὶ ἐρᾷ, 

εἶτ᾽ ἐπιθυμεῖ τε χαὶ ἐρᾷ. ἢ οὐχ ἔχων: Οὐκ ἔχων, ὡς τὸ εἰχός 

γε. φάναι. Σκόπει δή, εἰπεῖν τὸν Ξωχράτη, ἀντὶ τοῦ εἰκότος 

εἰ ἀνάγκη οὕτω. τὸ ἐπιθυμοῦν ἐπιθυμεῖν οὗ ἐνδεές ἐστιν, ἢ μὴ 

ἐπιθυμεῖν, ἐὰν μὴ ἐνδεὲς ἡᾧ- ἐμοὶ μὲν ΜΙ θαυμαστῶς δοχεῖ,ν 

ὦ ̓ Αγάθων, ὡς ἀνάγχη εἶναι. σοὶ δὲ πῶς; Κάμοί, φάναι, δο- 

χεῖ. Καλῶς λέγεις. ἄρ᾽ οὖν βούλοιτ᾽ ἄν τις μέγας ὧν μέγας 

εἶναι, ἢ ἰσχυρὸς ὧν ἰσχυρός: ᾿Αδύνατον ἐκ τῶν ὡμολογημένων. 

Οὐ γάρ που ἐνδεὴς ἂν εἴη τούτων ὅ γ᾽ ὦν. ᾿Αληθῆ λέγεις. Εἰ 

γὰρ καὶ ἰσχυρὸς ὧν βούλοιτο ἰσχυρὸς εἶναι, φάνα.. τὸν ΣξΣωχράτη, 

χαὶ ταχὺς ὧν ταχύς. χαὶ ὑγιὴς ὧν ὑγιής ---- ἴσως γὰρ ἄν τις 

ταῦτ᾽ οἰηθείη καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. τοὺς ὄντας τε τοιούτους 

χαὶ ἔχοντας ταῦτα τούτων. ἅπερ ἔχουσι. χαὶ ἐπιθυμεῖν. δ᾿ ς 

οὖν μὴ ἐξαπατηθῶμεν., τούτου ἕνεκα λέγω. τούτοις γάρ, 

᾿Αγάθων, εἰ ἐννοεῖς, ἔχειν μὲν ἔχαστα τούτων ἐν τῷ παρόντι 
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Ν ΑΞ ΣΡ - ΝΛ ΤῊΝ Ξ ΧΑ ᾿ ούλῳ" . ἐκ αὖν Α ΄ 

ἄνάγχη. ἃ ἔχουσι». ἐὰν τε βούλωνται ἐὰν τε μ᾽ χαὶ τούτου 
εἰ ΝῆΊΉ , “Ἢ ᾽ ΄ 3 ΔΝ , δ δ᾽ , 

γ8 δηπου τίς ἂν ἐπιθυμήσειεν: αλλ ὅταν τις λέγῃ. ὁοτι Εγῶ 
τ , ΄ Η ς , " 4 κ 
υγιαίνων βούλομαι, καὶ υγιαΐειν. χαὶ πλουτῶν βούλομαι χαὶ 

5 -» 9». » : 
πλουτεῖν. χαὶ ἐπιθυμῶ αὐτῶν τούτων, ἃ ἔχω᾽ --- εἴποιμεν ἂν 

Ω τς ’, 3 Ω ΓῊΝ - ΄ 

αὐτῷ. ὅτι Σύ, ὦ ἄνθρωπε, πλοῦτον χεχτημένος χαὶ ὑγίειαν 
" 3 2 δ ΄ -»" 

χαὶ ἰσχὺν βούλει χαὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτα χεχτῆσθαι, ἃ 

ἐπεὶ, ἐν τῷ " ἵξ νῦν πα όντ' εἴτε βούλε! εἴτ ἧς σχόπει. επει α ᾿ Ξ 00 2 , ει ξ . ἔχε'ς. [- 

““-“ὐο ει; κιών, φὸφ δυο, " 5 - 

οὖν. ὅταν τοῦτο λέγῃς. ὅτι ᾿Επιθυμῶ τῶν παρόντων, εἰ ἄλλο 
΄ ᾿ - 4 " ᾽ , 

τι λέγεις ἢ τόδε, ὅτι Βούλομαι τὰ νῦν παρόντα χαὶ εἰς τὸν 
: , 2 εὐ χὰ " » - ’ὔ 

ἔπειτα, χρόνον παρεῖναι. --- ἄλλο τι ομολογοίη ἄν: Συμφᾶναι 

ἔφη τὸν ᾿Αγάθωνα. Εἰπεῖν δὴ τὸν ΞΟΚΡΙΕΝΣ Οὐχοῦν τοῦτό 

Υ ἐστὶν ἐχείνου ἐρᾶν. ὃ οὔπω ἕτοιμον αὐτῷ ἐστὶν οὐδ᾽ ἔχει, [τὸ ἵ ἐστιν εχευνο Ξ0 λκυδα κὐβούνρος ες ᾿ ἔχει, 

Ξ5 [ν 

εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ταῦτ᾽ εἶναι αὐτῷ σωζόμενα τὰ νῦν πᾶ- « τ 

ς 

οόντα]: Πάνυ γε. φάναι. Καὶ οὗτος ἄρα χαὶ ἄλλος πᾶς ὁ 
, - " - ᾿ 

ἐπιθυμῶν τοῦ μιὴ ἑτοίμου ἐπιθυμεῖ καὶ τοῦ μιὴ παρόντος, καὶ 
ΓῚ ᾿ ͵ ὧν δ, ᾿ 9. .Ὁ Ω ᾽ ΄ -9 

ὃ μὴ ἔχει χαὶ ὃ μμἡ ἔστιν αὐτὸς χαὶ οὐ ἐνδεής ἐστι. τοιαῦτ 
9.9 ᾿ ε ὙγΨΕΣ , νιν ΔΓ 2 , , 2 8 - 

ἄττ᾽ ἐστὶν ὧν ἡ ἐπιθυμία, τε καὶ ὃ ἔρως ἐστίν. Πανυ Ὑ, εἰπεῖν. 
“ὕἷἤ , ΄ 3 ὕ ᾿" , 

[θ. δή. φάναι τὸν Σωχράτη. ἀνομολογησώμεθα τὰ εἰρημένα. 

ἄλλο τ' ἔστιν ὁ ἔρως πρῶτον μὲν τινῶν, ἔπειτα τούτων, ὧν ἂν 
901 Ζ' ει -- 8. πὰ Ν , ὦ : ΞΠΠ δὴ ἸΦΞ ΕΞ 3 ΄ 

ἔνδεια παρῇ αὐτῷ; Ναί, φαναι. πὶ δὴ τουτοῖς ἀναμνη-8 
3 
|} σθητ'. τίνων ἔφησθ᾽ ἐν τῷ λόγῳ εἶναι τὸν "Ἔρωτα. εἰ δὲ βούλει, 

Ε ͵7 » -»" . - 

ἐγώ σε ἀναμνήσω. οἶμαι ὙῈῈ σε οὑτωσί πως εἰπεῖν, ὅτι τοῖς 

θεοῖς χατεσχευάσθη τὰ πράγματα δι ἔρωτα χαλῶν" αἰσχρῶν 
ἱ 

γὰρ οὐχ εἴη ἔρως οὐχ οὑτωσί πως ἔλεγες; Εἶπον γάρ, φάναι 

τὸν ᾿Αγάθωνα. Καὶ ἐπιειχῶς γε λέγεις. ὦ ἑταῖρε, φάναι τὸν 

Σωχράτη. χαὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ὁ ΓἜρως χάλλοὺς 

ἂν εἴη ἔρως, αἴσχους δ᾽ οὔ: “Ὡμολόγει. Οὐχοῦν ὡμολόγηται, 

οὗ ἐνδεής ἐστι χαὶ μιὴ ἔχει. τούτου ἐρᾶν; Ναί, εἰπεῖν. Ἔν-»ν 

δεὴς ἄρ᾽ ἐστὶ χαὶ οὐχ ἔχει ὁ "Ἔρως κάλλος. ᾿Ανάγκη, φᾶναι. 

Τί δέ: τὸ ἐνδεὲς χάλλους χαὶ μηδαμῇ χεχτημένον χάλλος ἄρα 

λέγεις σὺ χαλὸν Εν Οὐ δῆτα. Ἔτι οὖν ὁμολογεῖς Ἔρωτα 

ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει; Καὶ τὸν ᾿Αγάθωνα εἰπεῖν, 

“ὌΝ μνμδ. Ν σ. κι. 
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Κινδυνεύω, ὦ Σώχρατες, οὐδὲν εἰδέναι ὧν τότ᾽ εἶπον. Καὶ 
. » 3 3 ’ὔ ὍΣ ΝΗ ΄ 9 . ν “᾿ 

μὴν χαλῶς Ὑ εἶπες, φαᾶάναι,. ὦ ᾿Αγάθων. ἄλλα σμικρὸν ἔτι 
΄, 3 ᾿ . ν κ » 5 " “1 ὦν .5 

εἰπέ τάγαθα οὐ καὶ καλὰ δοχεῖ σοι εἰναι: ἔμοιγε. Εἰ ἀρ - 

ὃ Ἕρως τῶν χαλῶν ἐνδεής ἐστι, τὰ δ᾽ ἀγαθὰ χαλά, χαν τῶν 
3 θῶ το δεὺὴς “" Ἔ ΄ 4 Ξυγαε ἡ ΝΕ » Α Ἢ μ ἀγαθῶν ἐνδεὴς εἴη. γώ, φάναι, ὦ Σώχρατες, σοὶ οὐκ ἂν 

δυναίμην ἀντιλέγειν, ἀλλ᾽ οὕτως ἐχέτω, ὡς σὺ λέγεις. Οὐ μὲν 

οὖν τῇ ἀληθεία. φάναι. ὦ φιλούμιενε ᾿Αγάθων. δύνασα,. ἀντι τσ ρον ΡΘωσΌμΙ, Ἡδνονν " αντι- 
λέγειν, ἐπεὶ Σωχράτει γ᾽ οὐδὲν χαλεπόν. ἃ 

ΧΧΙΠ. Καὶ σὲ μέν Υ᾽ ἤδη ἐάσω τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ 
-" ἬἝἜ “ἱ Ω ι 3 ᾿, ΜΒ Μ ΠΡΌΣ , -- 

τοῦ Ἔρωτος, ὅν ποτ ἤχουσα γυναιχὸς Μαντινικῆς Διοτίμας, 

ἣ ταῦτα τε σοφὴ ἣν χαὶ ἄλλα πολλά, καὶ ᾿Αθηναίοις ποτὲ θυ- 

σαμιένοις πρὸ τοῦ λοιμοῦ δεκέτη ἀναβολὴν ἐποίησε τῆς νόσου. 
τι ν θα τ δὰ πὰ ν Ὁ ἡ - κι 3 ΕῚ , “7 ΄ 

Ἢ δὴ χαμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν -- ὃν οὖν ἐχείνη ἔλεγε λόγον 
, ΟΡ " π᾿ νῦν - ς , ἀρ τς ν 3 , 

πειράσομαι ὑμῖν διελθεῖν ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἐμοὶ χαὶ ᾿Αγά- 

θωνι. αὐτὸς ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ, ὅπως ἂν δύνωμαι. δεῖ δή. ὦ ᾿Αγά- 
ο θων. ὥσπερ σὺ χαθηγήσω, διελθεῖν αὐτὸν πρῶτον. τίς ἐστιν ὁ 

Ἔρως χαὶ ποῖός τις. ἔπειτα τὰ ἔργα αὐτοῦ. δοχεῖ οὖν μοι 
ον 3 δ - [χὴ 3» ΩΝ, ..Σ ΄ τι , 
ῥᾷστον εἰναι οὕτω διελθεῖν, ὡς ποτ΄ ἐμὲ ἡ ξένη ἀναχρίνουσα 

, κι ΄ ἢ ρς ᾿ 5 “" ᾿- 

διήει. σχεδὸν γάρ τ΄ κἀγὼ πρὸς αὐτὴν ἕτερα τοιαῦτ᾽ ἔλεγον, 
ι -» Ν “΄, Δ , ζ ᾽ τς ᾿, ’, ", οἱαπερ νῦν πρὸς ἐμὲ ᾿Αγάθων, ὡς εἴη ο΄ ἔρως μέγας θεός, εἴ 
Η -»" λῶ δ Ι κε , Ὡς ὧν ς , “ τ ἐ } Ν 

δε τῶν χαλῶν. ἤλεγχε δὴ με τούτοις τοῖς λόγοις, οἷσπερ ἐγὼ 
» ς- ΡΒ λὸς τῷ (Ἱ ἐν " Ἂν λό ὅδ ἃ 9 ῃός 

τοῦτον, ὡς οὔτε χαλὸς εἴη χατὰ τὸν ἐμὸν λόγον οὔτ᾽ ἀγαθός. 

χἀγώ, Πὸς λέγεις, ἔφην, ὦ Διοτίμα; αἰσχρὸς ἄρ ὁ Ἔρως 
Ἦ Α ᾿ ΄ δ, Ος ὭΡ. 5 3 , Ε7 Ρ μ “! ' 

ἐστὶ χαὶ χαχος: Καὶ ἡ. Οὐχ ᾿εὐφημήσεις; ἔφη ἡ οἴει, ὅ τι 

ἂν μὴ καλὸν Ἢ, ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναι αἰσχρόν; Μάλιστα γε. 
9095 Ἢ χαὶ ἂν Ν ζει ΝΝ 5 θέε: Ἃ κὴ “2 θ νὴ 2 Ἔ 

μὴ σοφὸν ἀμαθές: ἢ οὐκ ἤσθησαι, ὅτι ἔστι τι με- 

ταξὺ σοφίας χαὶ ἀμαθίας: Τί τοῦτο: Τὸ ὀρθὰ δοξάζειν [καὶ] 
ΒΩ τ᾿ 9, ΄ - 2 53 2 Ε) [χὴ ἈΒΕΣΝ πο 

ἄνευ τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐχ οἰσθ, ἔφη. ὅτι οὔτ᾽ ἐπίστα- 
3, » - με “Ι 

σθαί ἐστιν ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη: οὔτ᾽ 

ἀμαθία" τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἂν εἴη ἀμαθία; ἔστι 
ἐν ΄ Ξ δ. 5 ἢ "“- ᾿ ζ 

δὲ δήπου τοιοῦτον [ἡ ὀρθὴ δόξα. μεταξὺ φρονήσεως χαὶ ἀμα- 
5» » 5 ᾿] , , . ΄, . 

θίας. ᾿Αληθῆ. ἦν ὃ᾽ ἐγώ, λέγεις. Μὴ τοίνυν ἀνάγκαζε ὃ μὴν 

9 
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χαλόν ἐστιν αἰσχρὸν εἶναι. μηδ ὃ μὴ ἀγαθὸν χαχό ὕτω δὲ ἐστι σχρ " -ὴ μὴ ΑὙ κὸν. οὐτῶὼ δὲ 

χαὶ τὸν "Ἔρωτα ἐπειδὴ αὐτὸς ὁμολογεῖς μὴ εἶναι ἀγαθὸν ψιηδὲ 

χοαλόν. ὑτηδέν τι μᾶλλον οἴου δεῖν αὐτὸν αἰσχρὸν χαὶ χαχὸν εἷ- 
᾽ , , “᾿ ΄ Η͂ , τ 9 ᾽ ὰ 

ναι. ἀλλα τι μεταξύ, ἔφη. τούτοιν. Καὶ μὴν, Ἣν ὃ᾽ ἐγῶ, 
α΄. 3 γ -" Ν ει , 

ὁμολογεῖταί γε παρὰ πάντων μέγας θεὸς εἶναι. 'Γῶν μὴ εἰδό- 

τῶν. ἔφη, πάντων λέγεις ἢ χαὶ τῶν εἰδότων; Ξυμπαάντων μὲν 

οὖν. Καὶ ἣ γελάσασα. Καὶ πῶς ἄν. ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὁμο- 

λογοῖτο μέγας θεὸς εἶναι παρὰ τούτων, οἵ φασιν αὐτὸν οὐδὲ 
ε 

θεὸν εἶναι; Τίνες οὗτοι; ἣν δ᾽ ἐγώ. Εἷς μέν, ἔφη. σύ." μία 

δ᾽ ἐγώ. Καγὼ εἶπον, Πῶς τοῦτο, ἔφην, λέγεις; Καὶ ἥ, ᾿Ραᾳ- 

δίως, ἔφη. λέγε γάρ μοι, οὐ πάντας θεοὺς φὴς εὐδαίμονας εἷ- 
Ἁ ’ ἋἊ Ἷ ᾿ Ἁ ΄ “4 4, ναι [χαὶ καλούς]; ἢ τολμνήσαις ἄν τινα ψμιὴ φάναι [καλόν τε χαὶ] 

εὐδαίμονα θεῶν εἶναι; Μὰ Δί᾽ οὐχ ἔγωγ, ἔφην. Εὐδαίμονας 
-- 

δὲ δὴ λέγεις οὐ τοὺς τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ χεκτημένους: Πάνυ 

- ο᾽ 4 

χαὶ καλῶν ἐπιθυμεῖν αὐτῶν τούτων, ὧν ἐνδεής ἐστιν. ᾿Ὡμολό- 
Γ » 3 Ἃ 35 ᾿ Ξ Ω » - 3 ὴ - 

γήχα γάρ. [Ιῶς ὃ ἂν οὐν θεὸς εἴη 9 γε τῶν χαλῶν χαγαθῶν 
" 3 - [κὴ Ε ς - 5΄ " Ὁ ᾿ 

ἄμοιρος: Οὐδαμῶς. ὡς Ὑ ἔοικεν. Ορᾷς οὖν, ἔφη, ὁτι χαὶ 

σὺ "Ἔρωτα οὐ θεὸν νομίζεις: 

ΧΧΠΙ. Τί οὖν ἄν, ἔφην, εἴη ὁ Ἔρως; θνητός; “κχιστα 

γε. ᾿Αλλὰ τί μήν; “Ὥσπερ τὰ πρότερα. ἔφη. μεταξὺ θνητοῦ 
γῇ" 3 53 , 5: ἥν 7 

γχαὶ ἀθανάτου. ᾿Γΐ οὖν. ὦ Διοτίμα: Δαίμων μέγας, ὦ Σώ--ς 

χρᾶάτες᾽ χαὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξύ ἐστι θεοῦ τε χαὶ 
» γεν Ξ ᾿ ς » 

θνητοῦ. Τίνα. ἦν δ᾽ ἐγώ, δύναμιν ἔχον: ᾿Πρμιηνεῦον χαὶ δια- 

πορθμιεῦον θεοῖς τὰ παρ ἀνθρώπων καὶ ἀνθρώποις τὰ παρὼ θεῶν, 

τῶν μὲν τὰς δεήσεις χαὶ θυσίας, τῶν δὲ τὰς ἐπιτάξεις τε χαὶ 

ἀμοιβὰς τῶν θυσιῶν. ἐν μέσῳ δ᾽ ὃν ἀμφοτέρων ἀμφοτέρους συμ.- 
-“ Ὡ“ } - - Ἁ ἰν »"νἬ “ , ᾿ ;ὔ Α 

πληροῖ, ὥστε τὸ πᾶν αὐτὸ αὐτῷ ξυνδεδέσθαι. δια τούτου καὶ 

ἡ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν τε περὶ τὰς 
ν . τῷ ἐπ ν » 

θυσίας χαὶ τὰς τελετὰς χαὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ τὴν μαγείαν πᾶ- « 

08 σαν χαὶ γοητείαν. θεὸς δ᾽ ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται, ἀλλὰ διὰ 
Γ »" ΄ ΡῚ ιν "- , Α " ΄ - ψ τ ’ 

τούτου πᾶσα ἐστιν ἡ ὁμιλία χαὶ ἢ διάλεκτος θεοῖς πρὸς ἄνθρω- 

Θ 

» ᾿ χζ ΄ 5... Ὁ , 5. δ“ " ΞΙ Ἶ » 9 -» 

Αλλὰ μὴν Ερωτᾶα Ὑ ὡμολόγηκας δι ἔνδειαν τῶν ἀγαθῶν ἃ 

μεν τνχυς να μάν ρῶν». 

νὼ 
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πους, Χχαὶ ἐγρηγορόσι χαὶ χαθεύδουσι. χαὶ ὁ μὲν περὶ τὰ 
- εἰ , 2 ΄ εξ 3 23) ᾿ Ἂ μ ᾿ 

τοιαῦτα σοφὸς δαιμόνιος ἀνήρ. ὁ ὃ ἄλλο τι σοφος ὧν ἡ περὶ 
Ἃ ᾿ “ τ " δ , 

τέχνας ἢ χειρουργίας τινὰς βάναυσος. οὗτοι δὴ οἱ δαίμονες 
ΕῚ : ἡ ἰν “ι,εμν 

πολλοὶ χαὶ παντοδαποί εἰσιν. εἷς δὲ τούτων ἐστὶ χαὶ ὁ ἔρως. 

Πατρὸς δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, τίνος ἐστὶ χαὶ μητρός: Μαχρότερον"» 

μέν, ἔφη, διηγήσασθαι" ὅμως δέ σοι ἐρῶ. ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ. 
ες 

᾿Αφροδίτη, εἱστιῶντο οἱ θεοί, οἵ τ΄ ἄλλοι καὶ ὁ τῆς Μήτιδος 

υἱὲς Πόρος. ἐπειδὴ δ᾽ ἐδείπνησαν. Ἐεθέμε θθσωι οἷον δὴ 
: Η 
ἀφίκ ἐὐοχίας οὔσης. χετο ἡ Πενία καὶ ἦν περὶ τὰς θύρας. ὃ 

οὖν Πόρος αλρρας τοῦ νέκταρος, οἶνος γὰρ οὔπω ἦν, εἰς τὸν 

τοῦ Διὸς χῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος ηὗδεν. ἡ οὖν Πενία, ἐπι- 

βουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν παιδίον πονήσασθαι ἐκ τοῦ ς 
, Πόρου, χαταχλίνεταί τε παρ αὐτῷ χαὶ ἐχύησε τὸν Ἔρωτα. 

διὸ δὴ χαὶ ᾿Αφροδίτης ἀχόλουθός καὶ θεράπων γέγονεν ὁ "ἔρως, 

γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐχείνης γενεθλίοις χαὶ ἅμα φύσει [ἐραστὴς] ὧν 
᾽ Α Ἁ , ᾿ - 3 -- ἡ “ἃν Ἵ 3 3 

περὺ τὸ καλόν. [καὶ τῆς ᾿Αφροδίτης χαλῆς οὔσης͵. ἅτ᾽ οὖν 

Πόρου χαὶ Πενίας υἱὸς ὧν ὁ Ἔρως ἐν τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηχε. 

πρῶτον μὲν πένης ἀεί ἐστι. χαὶ πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τε καὶ κα- 

λὸς εἶναι, ὃ οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ σχληρὸς χαὶ αὐχμιηρὸς καὶ 
3 , ᾿ ΄ ἀνυπόδητος καὶ ἄοιχος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὧν χαὶ ἄστρωτος, ἐπὶ ἃ 
, πα τας ς 

θύραις καὶ ἐν οδοῖς ὑπαίθριος χοιμιώμενος, τὴν τῆς υητρὸς φύ- 
2 Ξ“᾿ γα Ἔα, ᾿, -ὔ ὙΥΣ - 3 " , ΠΡ 

σιν ἔχων ἀεὶ ἐνδείᾳ. ξύνοικος. χατὰ ὃ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβου- 
-» 2 

λός ἐστι τοῖς χαλοῖς χαὶ τοῖς ἀγαθοῖς. ἀνδρεῖος ὧν χαὶ ἴτης 

χαὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός. οε΄ τινας πλέκων μηχανάς, χαὶ 

φρονήσεως ἐπιθυμητής. χαὶ πόριμιος. φιλοσοφῶν διὰ παντὸς 

τοῦ βίου, δεινὸς γόης χαὶ φαρμαχεὺς χαὶ σοφιστής χαὶ οὐθ’ 

ὡς ἀθάνατος πέφυχεν οὔθ᾽ ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ς 
ἕως ς ΄ μ 4 ἡμέρας θάλλει τε καὶ ζῇ. ὅταν εὐπορήσῃ. τοτὲ δ᾽ ἀποθνήσχει, 
ον 

΄ ᾽ ᾽ ΄ ν ᾿ » " ,ὔ «ἢ 

παλιν ὃ ἀναβιώσχεται δια τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν. τὸ δὲ πο- 

οιζόμενον ἀεὶ ῥέρορεῦ, ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἀπορεῖ ποτ᾽ "ρως οὔτε πλου- 

τεῖ. σοφίας τ᾽ αὖ χαὶ ἀμαθίας ἐν μέσῳ ἐστίν. ἔχει γὰρ ὧδε. 
», “ 3 ᾿ , ΄ 

θεῶν οὐδεὶς φιλοσοφεῖ οὐδ᾽ ἐπιθυμεῖ σο φὸς γενέσθα." ἔστ' γαρ᾽ 
8 [ 
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3. 4 ο( , - τ -» 
304 οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος σοφός, οὐ φιλοσοφεῖ. οὐδ αὖ οἱ ἀμαθεῖς φι- 

λοσοφοῦσιν οὐδ᾽ ἐπιθυμοῦσι σοφοὶ γενέσθαι" αὐτὸ γὰρ τοῦτ᾽ ἐστιν 
Ἁ ἡ , Ἁ Ὁ ΩΝ Ἁ 9 " Π Ξ 

 ανρενι ἀμαθία. τὸ μὴ ὄντα χαλὸν χἀγαθὸν μιηδὲ φρόνιμον 

δοχεῖν αὐτ ῷ εἶναι ἱκανόν. οὔχουν ἐπιθυμεῖ ὁ μιὴ οἰόμενος ἐν- 

δεὴς εἶναι οὗ ὃν μὴ οἴηται ἐπιδεῖσθαι. Τίνες οὖν, ἔφην ἐγώ, 

ὦ Διοτί ἱ φιλοσοφοῦντες. εἰ μήθ᾽ οἵ ὶ μήθ᾽ οἱ ἀμαθεῖς: τίμα, οἱ φιλοσοφοῦντες, εἰ μήθ᾽ οἱ σοφοὶ ψ.ηθ᾽ οἱ ἀμαθεῖς: 

Δῆλον τοῦτό Ὑξ; ἡ ὃ᾽ ἥ. χαὶ παιδί, ὅτι οἱ μεταξὺ τούτων ἀμ.-"ν 

φοτέρων. ὧν αὖ χαὶ ὁ Γἔρως. ἔστι γὰρ δὴ τῶν καλλίστων ἢ 
, Μ 3 ᾿ κ Α ΄ “ 3 9 - 

σοφία. ἔρως ὃ ἐστὶν ἔρως περὶ τὸ χαλον. ὦστ ἀναγχαῖον 
" ’, 3 , 53: Ν λ Ξ τ 

Ερωτα φιλόσοφον εἶναι, φιλόσοφον δ᾽ ὄντα μεταξὺ εἶναι σοφοῦ 

χαὶ ἀμαθοῦς. αἰτία δ᾽ αὐτῷ χαὶ τούτων ἡ γένεσις᾽ πατρὸς 
᾿ » ᾿ Ω ᾿ - 2 

μὲν γὰρ σοφοῦ ἐστι χαὶ εὐπόρου, ὑιητρὸς δ᾽ οὐ σοφῆς χαὶ ἀπό- 

ρου. ἡἣ μὲν οὖν φύσις τοῦ δαίμονος, ὦ φίλε Σώχρατες, αὕτη᾽ 

ὃν δὲ σὺ φήθης "Ἔρωτα εἶναι, θαυμαστὸν οὐδὲν ἔπαθες. φήθης ς 

δέ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ τεχμαιρομένῃ ἐξ ὧν σὺ λέγεις, τὸ ἐρώμενον 

Ἔρωτα εἶναι, οὐ τὸ ἐρῶν. διὼ ταῦτά σοι, οἶμαι, πάγκαλος 

ἐφαίνετο ὁ Ἔρως. χαὶ γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν [τὸ] τῷ ὄντι χαλὸν ἐφαίως ρῶς. χαὶ γὰρ ἔστι τὸ ἐραστὸν [τὸ] τῷ 
κοὐκ όσον ἃ ι , ι γον ᾿ ὔὕ συ τος Ε 

χαὶ αβρὸν χαὶ τέλεον χαὶ μαχαριστον᾽ τὸ δέ Ὑ ἐρῶν ἄλλην 

ἰδέαν τοιαύτην ἔχον. οἵαν ἐγὼ διῆλθον. 

ΧΧΙΝ. Καγὼ εἶπον, Εἶεν δή, ὦ ξένη" χαλῶς γὰρ ΕΝ 

γεις τοιοῦτος ὧν δ᾽ ἜΡΙΝ: τίνα χρείαν ἔχει τοῖς ἀνθρώποις: 

Τοῦτο δὴ τὰ μετὰ ταῦτ΄, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πειράσομαί σε 

διδάξαι. ἔστι υὑὲν εμοὶ δὴ τοιοῦτος χαὶ οὕτω γεγονὼς ὁ Ἔρως, 

ἔστι δὲ τῶν ἐνῶ ὡς σὺ φής. εἰ δέ τις ἡμᾶς ἐν Τί τῶν ἃ 

χαλῶν ἐστιν ὁ Ἔρως, ὦ Σώχρατές τε χαὶ Διοτίμα; ὧδε δὲ σα- 

φέστερον ἐρῶ, ὋὋ ἐρῶν τῶν χαλῶν τί ἐρᾷ: Κἀγὼ εἶπον, ὅτι 

Γενέσθαι αὑτῷ. ᾿Αλλ᾽ ἔτι ποθεῖ, ἔφη, ἡ ἀπόχρισις ἐρώτησιν 
΄ 2 "8. ᾽ , Ἐπ ,ὕ ᾿ ΄ 3 , 

τοιανὸς, Τί ἔσται ἐχείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τὰ χαλᾶ: Οὐ πᾶνυ 

ἔφην ἔτι ἔχειν ἐγὼ πρὸς ταύτην τὴν ἐρώτησιν προχείρως ἀπο- 

χρίνασθαι. ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὥσπερ ἂν εἴ τις μὲς Ξταβαλὼν ἀντὶ τοῦ 
» - ἡ 

χαλοῦ τῷ ἀγαθῷ χρώμενος πυνθάνοιτο, Φέρε, ὦ Σώχρατες, ὅ 
3. τον "τ 2 - ΡΤΕ “" ΄ 5. 39. ἀν Οις ὧν ᾿ , ἐρῶν τῶν ἀγαθῶν τί ἐρᾷ: [ενέσθαι., ἦν δ᾽ ἐγώ, αὐτῷ. Καὶ τί 
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ἔσται. ἐχείνῳ, ᾧ ἂν γένηται τἀγαθά: Τοῦτ᾽ εὐπορώτερον, ἦν δ᾽ 41 Χ ΟΣ ᾿ ΎΞ Ἢ ' Ὗ τος ερόν, Ἢ 

σοι (ἡ 2 ἰῳξ , " 
206 ἐγώ. ἔχω ἀποχρίνασθαι, ὅτι εὐδαίμων ἔσται. Κτήσει γάρ, ἔφη, 

ἀγαθῶν οἱ εὐδαίυιονες εὐδαίμονες. χαὶ οὐχέτι προσδεῖ ἐρέσθαι, 

ἵνα τί δὲ βούλεται εὐδαίμων εἶναι ὃ βουλόμενος, ἀλλὰ τέλος δοχεῖ 

“ἔχειν ἡ ἀπόχρισις. ᾿Αληθῆ λέγεις, εἶπον ἐγώ. Ταύτην δὴ τὴν 

βούλησιν χαὶ τὸν ἔρωτα τοῦτον πότερα χοινὸν οἴει εἶναι πάντων 
2 , Η , : ᾿ ,ὕ ς - 3 δφαν “᾿ 
ἀνθρώπων, χαὶ πάντας τάγαθα, βούλεσθαι αὐτοῖς εἰναι ἀεί. Ἢ 

πῶς λέγεις: Οὕτως, ἦν δ᾽ ἐγώ χοινὸν εἶναι πάντων. Τί δὴ 

οὖν, ἔφη, ὦ Σώχρατες: οὐ πάντας ἐρᾶν φαμεν, εἴπερ γε πάν- 
σ’ 

» ἀν ϑον ᾽ “ ὙΠ πε 2 ,ὔ ΄ ΕΞ ᾿ 2 
τες τῶν αὐτῶν ἐρῶσι χαὶ ἀεί. ἄλλα τινᾶς φαμεν ἐρᾶν, τοὺς ὃ 

οὔ; Θαυμάζω, ἦν δ᾽ ἐγώ, χαὶ αὐτός. ᾿Αλλὰ μὴ θαύμαζ,, 

ἔφη" ἀφελόντες γὰρ τοῦ ἔρωτος τι εἶδος ὀνομάζομεν τὸ τοῦ 

ὅλου ἐπιτιθέντες ὄνομα ἔρωτα, τὰ δ᾽ ἄλλα ἄλλοις χαταχρώμεθ᾽ 

ὀνόμασιν. “Ὥσπερ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. “Ὥσπερ τόδε. οἶσθ᾽ ὅτι 
ὯΝ ς ἑὰς, 2 χύ ἜΤ εἴν 8 Ἔν: δι, ΑΝ, ἘΠ 

ποίησίς ἐστί τι πολύ ἡ γάρ τοι ἐκ τοῦ μιὴ ὄντος εἰς τὸ ὃν 

ἰόντι ὁτῳοῦν αἰτία πᾶσά ἐστι ποίησις, ὥστε χαὶ αἱ ὑπὸ πά- 

[ς σαις ταῖς τέχναις ἐργασίαι. ποιήσεις εἰσὶ χαὶ οἱ τούτων δημιουρ- 

γοὶ πάντες ποιηταί. ᾿Αληθῆ λέγεις. ᾿Αλλ ὅμως, ἡ δ᾽ ἥ, οἶσθ᾽ 
, 9 - , 2 5.2.“ Ε) “ ΒΥ Ὁ τυ 

ὅτι οὐ χαλοῦνται ποιηταί, ἀλλ ἄλλα ἔχουσιν ὀνόματα, ἀπὸ 

δὲ πάσης τῆς ποιήσεως ἕν μόριον ἀφορισθὲν τὸ ἘΠ τὴν μουσι- 

χὴν χαὶ τὰ μέτρα τῷ τοῦ ὅλου ὀνόματι προσαγορεύεται. ποίη- 

σὶς γὰρ τοῦτο μόνον χαλεῖται, χαὶ οἱ ἔχοντες τοῦτο τὸ μόριον 

ῆς: ποιήσεως ταί. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφην. Οὕ οἶνυν τῆς ποιήσεως ποιηταί. ηθῆ λέγεις, ἔφην. Οὕτω τοίνυν 

χαὶ περὶ τὸν ἔρωτα τὸ μὲν χεφαάλαιόν ἐστιν [πᾶσα ἡ τῶν ἀγα- ἃ 
θῶ 2 , Ν το 3 - ς , ’, : Ὁ " ὧν ἐπιθυμία χαὶ τοῦ εὐδαιμονεῖν.) ὁ μέγιστός τε χαὶ ὅλος ἔρως 

9 - ΄ ᾿] 

παντί. αλλ οἱ μὲν ἄλλῃ τρεπόμενοι πολλαχῇ ἐπ αὐτόν, ἢ 

χατὰ χρηματισμὸν ἢ χατὰ φιλογυμναστίαν ἢ κατὰ φιλοσοφίαν, 
Α Δ - -» δος ὦ , δων Ἄν; δὰ 3- 7 οὔτ ἐρᾶν καλοῦνται οὔτ᾽ ἐρασταί, οἵ δὲ καθ᾽ ἕν τι εἶδος ἰόντες 

τε χαὶ ἐσπουδαχότες τὸ τοῦ ὅλου ὄνομα ἴσχουσιν. ἔρωτά τε χαὶ 

ἐρᾶν χαὶ ἐρασταί. Κινδυνεύεις ἀληθῆ. ἔφην ἐγώ, λέγειν. Καὶ 

λέγεται μέν γέ τις, ἔφη, λόγος, ὡς οὗ αν τὸ ἥμισυ ἑαυτῶν « 
τ Γ ϑ Ὁ ΔΉ ΝΣ ΠΟΥ εν ΄ νιοὶ δου ρον ΄ 

ζητῶσιν. οὗτοι ἐρῶσιν᾽ ὁ δ᾽ ἐμὸς λόγος οὐθ ἡμίσεος φησιν εἰ- 
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᾿ " ΜᾺ δ᾽ "λ ᾿ “ , 3. δ. » 

ναι τὸν ἔρωτα οὔὐθ᾽ ὅλου. ἐὰν μὴ τυγχάνῃ γέ που, ὠ: ἑταῖρε; 

ἀγαθὸν ὄν" ἐπεὶ αὐτῶν γε χαὶ πόδας χαὶ χεῖρας ἐθέλουσιν ἀπο- 

τέμνεσθαι ἄνθρωποι. ἐὰν αὐτοῖς δοκῇ τὰ ἑαυτῶν πονηρὰ εἶναι. 

οὐ γὰρ τὸ ἑαυτῶν, οἶμαι, ἕχαστοι ἀσπάζονται. εἰ μιὴ εἴ τις 
Α ᾿ 9 " Ε) - - 4“ - , " » 9 ἤ . 

τὸ μὲν ἀγαθὸν οἰχεῖον καλεῖ χαὶ ἑαυτοῦ, τὸ δὲ χαχον ἀλλότριον 

806 ὡς οὐδέν γ᾽ ἄλλο ἐστὶν οὐ ἐρῶσιν ἄνθρωποι ἢ τάγαθόν. ἢ σοὶ ἃ 

δοχοῦσιν; Μὰ Δί᾽ οὐχ ἔμοιγε. ἦν δ᾽ ἐγώ. ἾΑρ᾽ οὖν, ἡ δ᾽ ἥ, 

οὕτως ἁπλοῦν ἐστι λέγειν. ὅτι ἄνθρωποι τἀγαθοῦ ἐρῶσι; Ναί, 
", νυ , 3 ΄ “ “ἤ Η 3 3 ᾿ ς 
ἔφην. 7 δέ: οὐ προσθετέον, ἔφη, ὅτι χαὶ εἰναι τάγαθον αὐ- 

τοῖς ἐφόμῷς Προσθετέον. ἾΑρ᾽ οὖν, ἔφη, χαὶ οὐ μόνον εἶναι, 

ἀλλὰ χαὶ ἀεὶ εἶναι: Καὶ τοῦτο προσθετέον. ἔστιν ἄρα ξυλ- 
Ξ3 
᾿ λήβδην, ἔφη, ὁ ἔρως τοῦ τἀγαθὸν αὐτῷ εἶναι ἀεί. ᾿Αληθές: 

στατα. ἔφην ἐγώ, λέγεις. 
γ κ ᾿ ΄ Ων 2 , 5. “ἢ ΚΝ - 

ΧΧΝν. Ὅτε δὴ τούτου ὃ ἔρως ἐστίν, ἡ δ' ἥ, τῶν τίναν 

τρόπον διωχόντων αὐτὸ χαὶ ἐν τίνι πράξει ἡ σπουδὴ καὶ ἡ σύν- 

τάσις ἔρως ἂν χαλοῖτο; τί τοῦτο τυγχάνει ὃν τούργον: ἔχεις 
᾽ - 3 μ᾿ ΄ 5. , 3 “ ΓΟ 

εἰπεῖν; Οὐ μεντᾶν σέ. ἔφην ἐγὼ, ὦ Διοτίμα, ἐθαύμαζον ἐπὶ 

ΐ ὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ ταῦ θησόμενος. ᾿ΑλΧ σοφίᾳ χαὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ ταῦτα μαθησόμενος. 

ἐγώ σοι. ἔφη. ἐρῶ. ἔστι γὰρ τοῦτο τόκος ἐν καλῷ καὶ κατὰ 
ν --ῦ 
΄σ τὸ σῶμα χαὶ χατὰ τὴν ψυχήν. Μαντείας, ἦν δ᾽ ἐγώ, δεῖται 

ὅ τι ποτὲ λέγεις. χαὶ οὐ μανθάνω. ᾿Δλλ ἐγώ, ἡ δ᾽ ἥ, σαφέ- 

στερον ἐρῶ. χυοῦσι γάρ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πάντες ἄνθρωποι ς 

χαὶ χατὰ τὸ σῶμα χαὶ χατὸ τὴν ψυχήν. χκάπειδαν ἔν τῇ ἡλι- 

χίαᾳ γένωνται, τύκτειν ἐπιθυμεῖ ἡμῶν ἡ φύσις. τίκτειν δ᾽ ἐν 

μὲν αἰσχρῷ οὐ δύναται. ἐν δὲ [τῷ] καλῷ. ἔστι δὲ τοῦτο θεῖον 

τὸ πρᾶγμα. καὶ τοῦτ᾽ ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, 

ἡ χύησις καὶ ἡ γώνησις. ταῦτα δ᾽ ἐν τῷ ἀναρμόστῳ ἀδύνατον 

γενέσθαι. ἀνάρμοστον δ᾽ ἐστὶ τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ, τὸ δὲ 

χαλὸν ἁρμόττον. Μοῖρα οὖν χαὶ Εἰλείθυια ἡ Καλλονή ἐστι τῇ 

γενέσει. διὰ ταῦθ᾽ ὅταν μὲν χαλῷ προσπελάξῃ τὸ χυοῦν, ἵλεών 

τε γίγνεται χαὶ εὐφραινόμιενον διαχεῖται, καὶ τύκτει τε χαὶ γεννᾷ " 

ὅταν δ᾽ αἰσχρῷ. σχυθρωπόν τε γίγνεται χαὶ λυπούμενον συσπει- 
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- δ, (9 , διν 3 , 2 -» 3 3. Ὁ, ρᾶται χαὶ ἀποτρέπεται καὶ ἀνείλλεται καὶ οὐ γεννᾷ, ἀλλ᾽ ἴσχον 
εἰ ὡ λ ΜΆ “ ὅθε" ὃ Ν - » , ᾿ πὸ 

τὸ χύημα χαλεπὼς φέρει. ὅθεν δὴ τῷ χυοῦντί τε καὶ ἤδη σπαρ- 
Ἐ ᾿ Ὁ , , ι ᾿ . . . , ϑὼ-" 

γῶντι πολλὴ ἡ πτοίησις γέγονε περὶ τὸ καλὸν δια τὸ μεγάλης ὠδῖ- 6 

νος ἀπολύειν τὸν ἔχοντα. ἔστι γάρ, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὐ τοῦ 
ΞΟ ΣΝ ς ἣ δ. αν 2 λον , σεν. ΄ κ᾿ - 

χαιλοῦ ο ἔρως, ὡς σὺ οἴει. ᾿Αλλὰ τί μὴν; Τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ 
΄ -» »" 3 3 9... τῷ , ι Ἅ; Ε τόχου ἐν τῷ χαλῷ. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ. [Πάνυ μὲν οὖν. ἔφη] 

σεν ᾿ Ξ᾽ » δι "ἢ “ ΕΣ , ΕῚ νὰ .59 ᾿ ἶν 

10 δὴ οὖν τῆς γεννήσεως: Οὗτι αειγενές ἐστι χαὶ ἀθάνατον ὡς 
Η ἀϑὸν ἃ , ν᾿, 2 ΣΟ - Ἂ - 3.) 3. 
3017 θνητῷ ἡ γέννησις. ἀθανασίας ὃ ἀναγκαῖον ἐπιθυμεῖν μετ ἀγα- ἃ 

θοῦ ἐκ τῶν ὡμολογημένων, εἴπερ τοῦ τἀγαθὸν ἑαυτῷ εἶναι ἀεὶ 

ἔρως ἐστίν. ἀναγκαῖον δὴ ἐκ τούτου τοῦ λόγου χαὶ τῆς ἀθα- 

γασίας τὸν ἔρωτα εἶναι. 

ΧΧΝῚ. Ταῦτά τ᾽ οὖν πάντ᾽ ἐδίδασχέ με. ὁπότε περὶ τῶν 
᾿ - , - , ϑυν, ΜΚ γι Ὁ τε , 
ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο, χαί ποτ΄ Ὥρετο, Τί οἴει, ὦ Σωώχρατες, 

3 “ς ι μὰ ἠ μ᾿ 3 

αἴτιον εἶναι τούτου τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς ἐπιθυμίας: ἢ οὐχ αἰ- 

σθάνει. ὡς δεινῶς διατίθεται πάντα τὰ θηρία. ἐπειδὰν γεννᾶν 

ἐπιθυμήσῃ. καὶ τὰ πεζὰ χαὶ τὰ πτηνά. νοσοῦντά τε πάνταν 

χαὶ ἐρωτικῶς διατιθέμενα., πρῶτον μὲν περὶ τὸ ξυμμιγῆναι ἀλ- 

λήλοις, ἔπειτα περὶ τὴν τροφὴν τοῦ γενομένου, καὶ ἕτοιμα [ἐστιν] 

ὑπὲρ τούτων χαὶ διαμάχεσθαι τὰ ἀσθενέστατα, τοῖς ἰσχυροτά- 
ψ Ὁ ΄ ι δ᾽ ἃ -» - ΄ ᾿ 

τοις χαὶ ὑπεραποθνήσχειν, καὶ αὐτὰ [τῷ] λιμῷ παρατεινόμενα, 

ὥστ᾽ ἐχεῖνα ἐκτρέφειν. καὶ ἄλλο πᾶν ποιοῦντα; τοὺς μὲν γὰρ 

ἀνθρώπους, ἔφη. οἴοιτ᾽ ἄν τις ἐκ λογισμοῦ ταῦτα ποιεῖν" τὰ 

δὲ θηρία τίς αἰτία οὕτως ἐρωτικῶς διατίθεσθαι: ἔχεις λέγειν: ς 

Κἀγὼ αὐ ἔλεγον, ὅτι οὐχ εἰδείην. Ἣ δ᾽ εἶπε, Διανοεῖ οὖν 

δεῖνός ποτε γενήσεσθαι τὰ ἐρωτικά, ἐὰν ταῦτα μὴ ἐννοῇς: 
3 -» ΤῊ ἢ -» . - 

Ἀλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ Διοτίμα, ὅπερ νῦν δὴ εἶπον, παρὰ σὲ 

ἥκω, γνοὺς ὅτι διδασκάλων δέομαι. ἀλλά μοι λέγε καὶ τούτων 
} Ἅ.. » " "» Ε -» ν Ν ᾿ 4 Η , 

τὴν αἰτίαν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν περὶ τὰ ἐρώωτικα. Εἰ τυΐνυν, 
. , , δὰ ΄ χ 

ἔφη, πιστεύεις ἐχείνου εἶναι φύσει τὸν ἔρωτα. οὐ “πολλάκις 
, ΟἿ - Ν Α Α ΝῚ 

ὡμολογήχαμεν. . ἡ θαύμαζε. ἐνταῦθα γὰρ χατὰ τὸν αὐτὸν ἃ 
΄ ς ᾿ ͵ ἐδ ἐκ ᾿ ᾿ ᾿ 3 

ἐχείνῳ λόγον ἡ θνητὴ φύσις ξητεῖ χατὰ τὸ δυνατὸν ἀεὶ τ᾽ εἶναι 
Α 5 , , ᾿ ΄ , -» , Ω, δον 

χαὶ ἄθανατος. δυναται δὲ ταύτῃ μόνον. τῇ γεννήσει. ὅτι ἀεὶ 
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χαταλείπει ἕτερον νέον ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ " ἐπεὶ καὶ ἐν ᾧ ἕν ἔχα- 

στον τῶν ζῴων ζῆν χαλεῖται χαὶ εἶναι ταὐτόν. οἷον ἐκ παιδα- 

οίου ὁ αὐτὸς λέγεται ἕως ἂν πρεσβύτης γένηται" οὗτος μέντοι 
Ὁ ἘΝ “»“ 2.» ῬῈ ὦ δ ς δ ΔΆ » 2 δι. τὰ 

οὐδέποτε ταῦτ ἔχων ἐν αυτῷ ὅμως ὁ αὐτὸς χαλεῖται, ἀλλὰ νέος 
ἄχ ὺς ΄ Ἁ 3. 2..3 , ᾿ ᾿ Ἁ τ ᾿ 

ἀεὶ γιγνόμενος, τὰ ὃ ἀπολλὺς, χαὶ κατὰ τᾶς τρίχας καὶ σάρχα 

χαὶ ὀστᾶ χαὶ αἷμα χαὶ ξύμπαν τὸ σῶμα. χαὶ μιὴ ὅτι κατὰ τὸ 
“- ΕῚ ᾿ κι ν εΥ̓ ν " ΄ ι » ΄ 

σῶμα, ἀλλὰ χαὶ κατὰ τὴν ψυχὴν οἱ τρόποι. τὰ ἤθη, δόξαι, 
᾿ , ἰδ , - 4 δ΄ ῳ 
ἐπιθυμίαι, ἡδοναί, λῦπαι. φοβοι. τούτων ἔἕχαστα οὐδέποτε 

Γὰδ ἐἷ , πὰ Ε ᾿ Ν ᾿ , ᾿ ον τὺ 

ταὐτὰ πάρεστιν ἑκάστῳ. ἄλλα τὰ μὲν γίγνεται, τὰ ὃ ἀπολ- 

[. 

᾿ Π Υ͂ 5 Ε7) [χὰ Α ΔΝ τσὶ 

λυται. πολὺ δὲ τουτῶν ἀτοπώτερον ἔτι. ὅτι καὶ αἱ ἐπιστῆμαι 

308 μιὴ ὅτι αἱ μὲν γίγνονται. αἱ δ᾽ ἀπόλλυνται ἡμῖν, καὶ οὐδέποθ᾽ 4 
δ 3 Υ ϑωὼ κι ᾿" : Σ “ 3 ᾿ ᾿ , δ , 

οἱ αὐτοί ἐσμεν οὐδὲ χατα τας ἐπιστημας. ἀλλα χαὶ μιίο, ἔχα.- 

ϑῇ τῶν ἐπιστημῶν ταὐτὸν πάσχει. ὃ γὰρ χαλεῖται μελετᾶν 
"“΄ ΡῚ Ὶ - ΡῚ " ἢ Ἁ ᾿ ’ -Ὡ- 

ὡς ἐξιούσης ἐστὶ τῆς ἐπιστημιης΄ ληθη γὰρ ἐπιστήμης ἔξοδος, 

μελέτη δὲ πάλιν χαινὴν ἐμποιοῦσα ἀντὶ τῆς ἀπιούσης [μνήμην] 
7 ᾿ ᾽ ᾿ [χὲ Σ' Α -} δι -» .5 ε 

σώζει τὴν ἐπιστημιην, ὥστε τὴν αὐτὴν δοχεῖν εἰναι. τοὐτῷ γὰρ 

᾿ τρόπῳ πᾶν. τὸ θνητὸν σώζεται, οὐ τῷ παντάπασι ταὐτὸν 
ὶ δ [κ ν “- 2 ᾿ -»" , 3 Ν Α , 

εὶ εἶναι, ὥσπερ τὸ θεῖον, ἄλλα τῷ τὸ ἀπιὸν χαὶ παλαιούμιενον Ρ 

ἕτερον νέον ἀεὶ καταλείπειν, οἷον αὐτὸ ἦν. ταύτῃ τῇ μηχανῇ; 

ὦ Σώχρατες, ἔφη, θνητὸν ἀθανασίας μετέχει, χαὶ σῶμα, χαὶ 

τάλλα. πάντα. ἀθάνατον δ᾽ ἄλλῃ. μὴ οὖν θαύμαζε, εἰ τὸ αὐ- 

τοῦ ἀποβλάστημα, φύσει πᾶν τιμᾷ ἀθανασίας γὰρ χάριν παντὶ 

αὕτη ἡ σπουδὴ χαὶ ὁ ἔρως ἕπεται. 

ΧΧΥΠ. Κἀγὼ ἀχούσας τὸν λόγον ἐθαύμασα τε καὶ εἷ- 
3 3. ’ Ξ' Ψ, μ “7 

πον, Εἶεν. ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ σοφωτάτη, Διοτίμα " ταῦθ᾽ ὡς ἀἄλη- 

θῶς οὕτως ἔχει: Καὶ ἥ. ὥσπερ οἱ τέλεοι σοφισταί, Εν ἴσθι, ς 

ἔφη, ὦ Σώχρατες᾽ ἐπεί γε καὶ τῶν ἀνθρώπων εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν 

φιλοτιμίαν βλέψαι, ἐόδν ΜΕῚ ἂν τῆς ἀλογίας, ἃ ἐγὼ εἴρηκα 

εἰ μιὴ ἐννοεῖς, ἐνθυμηθεὶς ὡς δεινῶς διάχεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομα- 

στοὶ γενέσθαι χαὶ κλέος ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον ἀθάνατον καταθέσθαι, 

χαὶ ὑπὲρ τούτου χινδύνους τε χινδυνεύειν ἕτοιμοί εἰσι πάντες ἔτι 
- - ΜΙ ἀξ, ΦΠ Ἴ - ΓΣΨ ᾿ ΄ 5 , " , 

μᾶλλον ἢ ὑπὲρ τῶν παίδων, χαὶ χρηματα ἀναλίσχειν καὶ πο- 
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νους πονεῖν οὑστινασοῦν χαὶ ὑπεραποθνήσχειν᾽ ἐπεὶ οἴει σύ, 

ἔφη. ἴλλχηστιν ὑπὲρ ᾿Αδμήτου ἀποθανεῖν ἄν. ἢ ̓Αχιλλέα, Πα- 

ὄχλῳ ἐπαποθανεῖν, ἢ προαποθανεῖν τὸν ὑμέτερον Κόδρον ὑπὲρ ἃ τρόχλῳ ἐ ανεῖν, ἢ προὰπ μέτερον Κόδρον ὑπὲρ 
»Ὕ » , “ 

τῆς βασιλείας τῶν παίδων. μὴ οἰομένους ἀθάνατον μνήμην ἀρε- 
» , δ » ΒΕ τι - ς ὩΝ κυ νν » - 

τῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσθαι, ἣν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν; Πολλοῦ γε δεῖ, 
᾿᾿ 9 3 3 ξ ι 3 - 9 , Α ’ , 

ἔφη, ἀλλ΄, οἶμαι, ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου χαὶ τοιαύτης δόξης ς 
» » Ἵ 9 , 5 

εὐχλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσιν, ὅσῳ ἂν ἀμείνους ὦσι, τοσού- 
» ὑ - ᾿ 3 , ψ". “δ δ ᾿ ἘΠ ᾽ Α ᾿- 

τῷ μᾶλλον τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν. Οἱ μὲν οὖν ἐγκύμονες, 

ἔφη, κατὰ σώματα, ὄντες πρὸς τὰς γυναῖκας μᾶλλον τρέπονται 

χαὶ ταύτῃ ἐρωτικοί εἰσι, διὼ παιδογονίας ἀθανασίαν χαὶ μνή- 

μὴν χαὶ εὐδαιμονίαν, ὡς οἴονται, αὑτοῖς εἰς τὸν ἔπειτα χρό- 

309 νον πάντα. ποριζόμενοι οἱ δὲ χατὰ τὴν ψυχήν ---- εἰσὶ γὰρ οὖν, 

ἔφη; οἱ ἐν ταῖς ψυχαῖς χυοῦσιν ἔτι μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς σώμασιν. 

ἃ ψυχῇ προσήκει καὶ χυεῖσθαι καὶ χυεῖν. τί οὖν προσήκει: 

φρόνησίν τε χαὶ τὴν ἄλλην ἀρετήν" ὧν δή εἰσι χαὶ οἱ ποιηταὶ 

πάντες γεννήτορες χαὶ τῶν δημιουργῶν ὅσοι λέγονται εὑρετικοὶ 

εἶναι. πολὺ δὲ μεγίστη, ἔφη. χαὶ καλλίστη τῆς φρονήσεως ἡ - πολὺ δὲ μεγίστη, ἔφη, χαὶ Ἢ τῆς φρονήσεως ἡ 

περὶ τὰς τῶν πόλεών τε χαὶ οἰκήσεων διαχοσμήσεις, ἡἣ δὴ ὄνομα 

ἐστι σωφροσύνη τε χαὶ διχαιόσύνη. τούτων αὖ ὅταν τις ἐχν 
Ρ ᾽ ἐ ΄ 9: δὲ . θεῖ ον Ἁ ΕΑ , ἘΒ δὶλς ἣλ ΑΘ 

νέου ἐγκύμων ἡ τὴν ψυχὴν θεῖος ὦν, καὶ ἡκούσης τῆς ἡλικίας 
- 3, » -, - 3 ξ τύκτειν τε καὶ γεννᾶν ἤδη ἐπιθυμῇ, ζητεῖ δή, οἶμαι, καὶ οὗτος 

᾿ Ν Ἁ τ ,, “ ᾿ » 

περιιὼν τὸ καλὸν ἐν ᾧ δὴ γεννήσῃ. ἐν τῷ γὰρ αἰσχρῷ οὐδέποτε 
΄ 3 3" ΄ - 

γεννήσει. τά τ᾽ οὖν σώματα τὰ χαλὰ μᾶλλον ἢ τὰ αἰσχρὰ 
2 “4 ΩὩ’ -" μ}} ’ - - Α 

ἀσπαΐζεται τε χυῶν, χαν ἐντύχῃ ψυχῇ καλῇ χαὶ γενναίᾳ καὶ 
3 » “ 5 - 

εὐφυεῖ, πάνυ δὴ ἀσπάζεται τὸ ξυναμφότερον, καὶ πρὸς τοῦτον 
᾿ ᾽ ἢ Ε Ἐ τ ᾿ 

τὸν ἄνθρωπον εὐθὺς εὐπορεῖ λόγων περὶ ἀρετῆς, καὶ οἷον χρὴ 
53 Ἁ ᾿᾿ Αἢ 3 Ἁ Ἁ 4. ΡῚ , , 2 “« 

εἶναι τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθὸν χαὶ ἃ ἐπιτηδεύειν [καὶ] ἐπιχειρεῖ ς 
ΜΗ ς ἊΝ Ν 7, 3 » δ ἀν: - ΓΞ 

παιδεύειν. ἀπτόμενος γάρ. οἶμαι, τοῦ χαλοῦ καὶ ὁμιλῶν αὐτῷ, 
κι ’ ΡῚ ΑΕ Γ- Α -»" Α ν Α 3 Α 

ἃ πάλαι ἐκύει, τύκτει χαὶ γεννᾷ, χαὶ παρὼν καὶ ἀπὼν μεμνη- 

μένος, καὶ τὸ γεννηθὲν συνεχτρέφει χοινῇ μετ᾽ ἐχείνου, ὥστε 

πολὺ μείζω κοινωνίαν τῆς τῶν παίδ ὃς ἀλλήλους οἱ τοιοῦ υ ἧς τῶν παίδων πρὸς ἀλλήλους οἱ τοιοῦτοι 

ἴσχουσι καὶ φιλίαν βεβαιοτέραν, ἅτε καλλιόνων καὶ ἀθανατω- 
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, ΄ ἢ ’ 3 - Ἵ , ΩΣ - 

τέρων παίδων χεχοινωνηκότες. χαὶ πᾶς ἂν δέξαιτο ἑαυτῷ ἃ 

τοιούτους παῖδας μᾶλλον γεγονέναι ἢ τοὺς ἀνθρωπίνους, χαὶ εἰς 

Ὅμηρον ἀποβλέψας χαὶ ᾿Ησίοδον καὶ τοὺς ἄλλους ποιητὰς τοὺς 
2 " - 89. τάν δ - , κι , 

ἀγαθοὺς ζηλῶν, οἱ ἔχγονα ἑαυτῶν καταλελοίπασιν. αἱ ἐχείνοις 

ἀθάνατον χλέος χαὶ μνήμην παρέχεται αὐτὰ τοιαῦτ᾽ ὄντα εἰ 

δὲ βούλει. ἔφη, οἵους Λυκοῦργος παῖδας χατελίπετο ἐν Λαχε- 

δαίμονι σωτῆρας τῆς Λαχεδαίμονος χαὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν τῆς Ἔλ- 

λάδος. τίμιος δὲ παρ᾽ ὑμῖν χαὶ Σόλων διὰ τὴν τῶν νόμων γέν- 
[ νησιν. χαὶ ἄλλοι ἄλλοθι πολλαχοῦ ἄνδρες. χαὶ ἐν “Ἑλλησι χαὶ 

᾽ , κ ᾿ ΡΒ ͵ “ ͵ 
ἐν βαρβάροις. πολλὰ καὶ καλὰ ἀποφηνάμενοι ἔργα, γεννῆσαν- 

᾿ 3 Γ τ . δ ν Ἷ Ν" ΄ ᾿ ᾿ 

τες παντοίαν ἀρετήν᾽ ὧν χαὶ ἱερὰ πόλλ ἤδη γέγονε διὰ τοὺς 

τοιούτους παῖδας, διὰ δὲ τοὺς ἀνθρωπίνους οὐδὲν οὐδενός πω. 

ΧΧΥΤΠ. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως. ὦ Σώχρατες, 

χἂν σὺ μυηθείης᾽ τὰ δὲ τέλεα χαὶ ἐποπτικὰ ὧν ἕνεκα, χαὶ ταῦτ᾽ 
Ε) » 7 2 - , 2 ᾿ οἷό 8' τὴν : 95. “ ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐχ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ΄ ἄν εἴης. ἐρῶ 5 

᾿ 3 " 5. «Ἁ ᾿ , ὅω α 2 , Ἢ - ᾽ 
μὲν οὖν. ἔφη. κε χαὶ προθυμίας οὐδὲν ἀπολείψω πειρῶ ὃ 
δ μ᾿ οἷός - , », Ἁ 2 “» 47 4. Ἃ 

ἕπεσθαι. ἂν οἷός τ᾽ ἧς. Δεῖ γάρ, ἔφη, τὸν ὀρθῶς ἰόντα ἐπὶ 

τοῦτο τὸ πρᾶγμα “ἀϑνὰ μὲν νέον ὄντα ἰέναι ἐπὶ τὰ χαλὰ σὼ- 

ματα. χαὶ πρῶτον μέν. ἐὰν ὀρθῶς ἡγῆται ὁ ἡγούμενος. ἑνὸς 

αὐτὸν σώματος ἐρᾶν χαὶ ἐνταῦθα γεννᾶν λόγους καλούς, ἔπειτα 

δ᾽ 
φ᾽ ἑτέρῳ σώματι ἀδε ἐξιρς ἐστι, χαὶ εἰ δεῖ διώχειν τὸ ἐπ᾽ εἴδει 

αὐτὸν κατανοῆσαι. ὅτι τὸ χαάλλος τὸ ἐφ᾽ ὁτῳοῦν σώματι τῷ" 

[ὩΝ 

χαλόν. πολλὴ ἄνοια, μεὴ οὐχ ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι τὸ ἐπὶ 

πᾶσι. τοῖς σώμασι χάλλος᾽ τοῦτο ὃ ἐννοήσαντα καταστῆναι 

πάντων τῶν χαλῶν σωμάτων ἐραστήν, ἑνὸς δὲ τὸ σφόδρα τοῦτο 

χαλάσαι χαταφρονήσαντα χαὶ σμικρὸν ἡγησάμενον" μετὰ δὲ 

ταῦτα τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς χάλλος τιμιώτερον ἡγήσασθαι τοῦ ἐν 

τῷ σώματι, ὥστε χαἂν ἐπιευκὴς ὧν τὴν ψυχήν τις χαὶ σμικρὸν ς 

ἄνθος ἔχῃ. ἐξαρχεῖν αὐτῷ καὶ ἀκών χαὶ γήδεσθαι χαὶ τίκτειν 

λόγους τοιούτους [χαὶ] ζητεῖν. οἵτινες ποιϊήσουσι βελτίους τοὺς 
δ 

ους. ἵν᾽ ἀναγχασθῇ αὖ φδθνηΝ τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι ο)ς ν 

3 Α -" Ἁ Α » 5 - - 3 ν ἰν -»" 

χαὶ τοῖς νόμοις χαλὸν χαὶ τοῦτ᾽ ἰδεῖν, ὅτ' πᾶν αὐτὸ αὐτῷ ξυγ- 

ἡνμνμμον Δικ, 
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γενές ἐστιν, ἵνα τὸ περὶ τὸ σῶμα χαλὸν σμικρόν τι ἡγήσηται 
, ΑΝ 3 - 3 εἶναι" μετὰ δὲ τἀπιτηδεύματα ἐπὶ τὰς ἐπιστήμας ἀγαγεῖν, ὦ 

Π 3 -» » ΄ Ἢ ᾿ 

ἴδῃ αὖ τὸ τῶν ἐπιστημῶν κάλλος, χαὶ βλέπων πρὸς πολὺ ἤδη 
, - , 3 “- τὸ χαλὸν μηχέτι τῷ παρ᾿ ἑνί, ὥσπερ οἰκέτης, ἀγαπῶν παιδα- ἃ 

᾿ μ ΄ Ἃ Ἁ » , 

ρίου [κάλλος] ἢ ἀνθρώπου τινὸς ἢ ἐπιτηδεύματος ἑνὸς δουλεύων 
-» 3 Α ᾿. 9 ἋΣ, .Ὶ . , 

φαῦλος ἢ χαὶ σμικρολόγος. ἀλλ ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραυ.- 

νος τοῦ χαλοῦ χαὶ θεωρῶν πολλοὺς χαὶ καλοὺς λόγους χαὶ με- μένος τοῦ ῦ εως ς ς λόγους χαὶ μ. 
-" , Α , » , 2 “ ΡΥ γαλοπρεπεῖς τίχτῃ [καὶ διανοήματα] ἐν φιλοσοφίᾳ. ἀφθόνῳ, ἕως 

Ὶ - ρ ᾿" ᾿ τι ᾿ ΓΣῚ 9 ΕῚ , , 

ἂν ἐνταῦθα δωσθεὶς χαὶ αὐξηθεὶς χατίδῃ τιν΄ ἐπιστήμην μίαν 

τοιαύτην, ἥ ἐστι καλοῦ τοιοῦδε. Πειρῶ δέ μοι, ἔφη, τὸν νοῦν 

προσέχειν ὡς οἷόν τε μάλιστα. 8 

ΧΧΙΧ. Ὃς γὰρ ἂν μέχρι ἐνταῦθα πρὸς τὰ ἐρωτυκὰ παι- 

δαγωγηθῇ. θεώμενος ἐφεξῆς τε καὶ ὀρθῶς τὰ καλά, πρὸς τέλος 

ἤδη ἰὼν τῶν ἐρωτικῶν ἐξαίφνης χατόψεταί τι θαυμαστὸν τὴν 

φύσιν καλόν, τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὦ Σώχρατες, οὗ δὴ ἕνεκα χαὶ οἱ 

311 ἔμπροσθε πάντες πόνοι ἦσαν, πρῶτον μὲν ἀεὶ ὃν χαὶ οὔτε γιγνό- ἃ 
 .3 2 , ἍΝ. 5 3 ’ὔ 2 - »' 9 μενον οὔτ ἀπολλύμενον, οὔτ᾽ αὐξανόμενον οὔτε φθῖνον, ἔπειτ 

9 » Π λό - 9 ᾿Ὶ 2 3 Ν "ΞιῚ « δ δ ΒΩ 

οὐ τῇ μὲν καλόν, τῇ δ᾽ αἰσχρόν. οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ ὃ᾽ οὔ, 
Ἶδὲ δ ᾿ Α λό. ΡΒ δὲ "Δ Ἴ Δι ὅν" ὅνθ ἮΞ Ἂ 

οὐδὲ πρὸς μὲν τὸ χαλόν, πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν, οὐδ᾽ ἔνθα μὲν χα- 

λόν. ἔνθα δ᾽ αἰσχρόν, ὥς τισι μὲν ὃν καλόν. τισὶ δ᾽ αἰσχρόν. 

οὐδ᾽ αὖ φαντασθήσεται αὐτῷ τὸ χαλὸν οἷον πρόσωπόν τι οὐδὲ 

χεῖρες οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ὧν σῶμα μετέχει. οὐδέ τις λόγος οὐδέ 

τις ἐπιστήμη, οὐδέ ποὺ ὃν ἐν ἑτέρῳ τινί, οἷον ἐν ζῴῳ ἢ ἐν γῇ 

σ᾽ 
᾽ τὰ κ᾽ “ἢ ᾿ ς - 

ἢ ἐν οὐρανῷ ἢ ἔν τῳ ἄλλῳ. ἀλλ᾽ αὐτὸ χαθ᾽ αὐτὸ μεθ᾽ αὐτοῦ 
᾿ ΠΕ ΕΣ: ᾿ δ δ ΄ ἣν τ ν , , 

μονοειδὲς ἀεὶ Ὅν, τὰ ὃ ἄλλα πάντα χαλὰ ἐχείνου μετέχοντα 

τρόπον τινὰ τοιοῦτον, οἷον γιγνομένων τε τῶν ἄλλων χαὶ ἀπολ- 

λυμένων μιηδὲν ἐκεῖνο μήτε τι πλέον μήτ᾽ ἔλαττον γίγνεσθαι 
«. , ,ὕ [γ ζ΄ 9 ᾿ “,“«ῳ- Ἁ Ἁ 2 - 

Μηδὲ πάσχειν μηδέν. ὅταν δή τις ἀπὸ τῶνδε διὰ τὸ ὀρθῶς 

παιδεραστεῖν ἐπανιὼν ἐχεῖνο τὸ χαλὸν ἄρχηται καθορᾶν, σχεδὸν 

ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους. τοῦτο γὰρ δή ἐστι τὸ ὀρθῶς ἐπὶ τὰ 
Ὅτ α 

! 
, ἂς ὦ οἵ ΄ ᾿ δι ας - 

ἐρωτικὰ ἰέναι ἢ ὑπ᾽ ἄλλου ἄγεσθαι, ἀρχόμενον ἀπὸ τῶνδε τῶν ἰς] 

χαλῶν ἐχείνου ἕνεχα τοῦ χαλοῦ ἀεὶ ἐπανιέναι, ὥσπερ ἐπανα- 
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» ᾿ , - 

βαθμοῖς χρώμενον, ἀφ᾽ ἑνὸς ἐπὶ δύο χαὶ ἀπὸ δυεῖν ἐπὶ πάντα 

τὰ χαλὰ σώματα. χαὶ ἀπὸ τῶν χαλῶν σωμάτων ἐπὶ τὰ χαλὰ 

ἐπιτηδεύματα. χαὶ ἀπὸ τῶν χαλῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ 

χαλὰ μαθήματα. χαὶ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἐπ ἐχεῖνο [τὸ μά- 
θ "5 Ἔ ’, ρει -- 3 χλλ μ᾿ 3 πὴ Σ -" ἣ - 

μα τελευτήσῃ] ὅ ἐστιν οὐκ ἄλλου ἢ αὐτοῦ ἐχείνου τοῦ καλοῦ 

μάθημα γᾶν γνῷ αὐτὸ τελευτῶν ὃ ἔστι καλόν, ἐνταῦθα; τοῦ 

βίου, ὦ φίλς Σώχρατες, ἔφη ἡ Μαντινικὴ ξένη. εἴπερ που ἄλ- ἃ 

λοθι, βιωτὸν ἀνθρώπῳ, θεωμένῳ αὐτὸ τὸ χαλόν. ὃ ἐάν ποτ᾽ 
9 3 Ἁ , ἦν » ᾿ , ν , 

ἴδῃς, οὐ χατα χρυσίον τε χαὶ ἐσθῆτα χαὶ τοὺς χαλοὺς παῖδας 
Α , “ 5 κι » ο -» 5» , Α 

τε χαὶ νεανίσχους δόξει σοι εἶναι, οὺς νῦν ὁρῶν ἐχπέπληξαι καὶ 
δ, 3 ᾿ ᾿ , 7" ͵ ς - ᾿ Ἁ Α 

ἔτοιμος εἰ χαὶ σὺ χαὶ ἄλλοι πολλοί, ορῶντες τὰ παιδικὰ χαὶ 

ἕξ Ν ζι “τὶ 5 Ἷ ὃ ΡΡῚ εὖ ἊὋΨ τῶν ἜΡ Ξ δ, ἐ θίς ή ͵ υνόντες ἀεὶ αὐτοῖς, εἴ πως οἷον τ΄ ἦν, μήτ᾽ ἐσθίειν μιήτε πί- 

νειν. ἀλλὰ θεᾶσθαι μόνον χαὶ ξυνεῖναι. τί δῆτα, ἔφη, οἰόμεθα, ς 

εἴ τῳ γένοιτο αὐτὸ τὸ χαλὸν ἰδεῖν εἰλιχρινές, καθαρόν, ἄμικτον, 
3 Ἁ Ἷ 9 “- 9 2 , Α , Α 

ἄλλα ἡ ἀνάπλεων σαρχῶν τ ἀνθρωπίνων χαὶ χρωμάτων χαὶ 

ἄλλης πολλῆς φλυαρίας θνητῆς; [ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν δύ- 

ναιτο μονοειδὲς χατιδεῖν:] ἀρ οἴει, ἔφη, φαῦλον βίον γίγνε- 

δ15 σθαι ἐχεῖσε βλέποντος ανθρώπου χαάχεῖνο ᾧ δεῖ θεωμένου χαὶ 
, 9 » Ἃ 9 ᾿ - ΕΣ Ω ᾽ “Ὁ 3 -"Ἢ » 

ξυνόντος αὐτῷ: ἢ οὐχ ἐνθυμεῖ, ἔφη, ὅτι ἐνταῦθ᾽ αὐτῷ μοναχοῦ 
» τ " ᾿ ΕΙ 3 

γενήσεται, δρῶντι ᾧ ὁρατὸν τὸ χαλόν, τίκτειν οὐκ εἴδωλα ἄρε- 
- “ ᾽ - , » ἕν ἃ 

τῆς, ἅτ᾽ οὐχ εἰδώλου ἐφαπτομένῳ, ἀλλ ἀχηθῆ. ἅτε τοῦ ἄλη- 
- ΄ 9 » 

θοῦς ἐφαπτομένῳ:; τεχόντι ὃ ἀρετὴν ἀληθῆ χαὶ θρεψαμένῳ 
΄ πῇ - , ͵, ε ὑπάρχε', θεοφιλεῖ γενέσθαι χαί, εἴπερ τῳ ἄλλῳ ἀνθρώπων, ἀθα- 

γνάτῳ χἀχείνῳ: Ταῦτα δή. ὦ Φαῖδρέ τε χαὶ οἱ ἄλλοι. ἔφην 

μὲν Διοτίμα, πέπεισμαι δ᾽ ἐγώ᾽ πεπεισμένος δὲ πειρῶμαι χαὶ 
κ , δι ΄ »" -“ 9 

τοὺς ἄλλους πείθειν, ὅτι τούτου τοῦ χτήματος τῇ ἀνθρωπείᾳ 
, Ἁ 2 7 ΕΩ 2 "»ἬΆ δ , , Α 

φύσει συνεργὸν ἀμείνω ἔρωτος οὐχ ἄν τις ῥαδίως λάβοι. διὸ 
βηνδὸν φως "ὦ ἌΡΡΕΝΙ, διὸ λὴ “" -» , ὁ 

δὴ ἔγωγέ φημι χρῆναι πάντ᾽ ἄνδρα τὸν "ἔρωτα τιμᾶν, χαὶ αὐὖ- 

τὸς τιμῶ. τὰ δ᾽ ἐρωτικὰ καὶ διαφερόντως ἀσχῶ, καὶ τοῖς 
-» , Ἁ , 

ἄλλοις παραχελεύομιαι. χαὶ νῦν τε χαὶ ἀεὶ ἐγκωμιάζω τὴν δύ- 
, ἢ ΄ “ ἊΨ» 7). δ΄] τΖζ 9 δ ΔἸ ΜΒΝΝΝ 

ναμιίν τε καὶ χρείαν τοῦ Ἔρωτος χαθ΄ ὅσον οἷος τ εἰμί, Τοῦτον 

οὖν τὸν λόγον, ὦ Φαῖδρε, εἰ μὲν βούλει, ὡς ἐγκώμιον εἰς ς 

τοι ἌΡ »ϑῦχι- τ ὥς 

δμΝμδυ νυυνλ. ε-., 
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"»»ἬΆ ,»»ν Ω ’ Ο τ , 2 “4 Ερωτα νόμισον εἰρῆσθαι, εἰ δέ, ὅ τι καὶ ὅπῃ χαίρεις ὀνομά- 

ζων. τοῦτ᾽ ὀνόμαξξ. 

ΧΧΧ. Εἰπόντος δὲ ταῦτα τοῦ ΣΣωχράτους, τοὺς μὲν ἐπαι- 
- Ἁ ϑι.5 ’ ᾿, ΡῚ - [νὴ ᾽ ’ 9 -» νεῖν, τὸν δ᾽ ᾿Αριστοφάνη λέγειν τι ἐπιχειρεῖν, ὅτι ἐμνήσθη αὐτοῦ 

λέγων ὁ Σωχράτης περὶ τοῦ λόγου ̓  καὶ ἐξαίφνης τὴν αὔλειον 

θύραν χρουομένην πολὺν ψόφον παρασχεῖν, χαὶ ὡς κωμαστῶν 
ὥ χαὶ αὐλχητρίδος φωνὴν ἀχούειν. τὸν οὖν ᾿Αγάθωνα, Παῖδες, 

φάναι. οὐ σχέψεσθε: χἂν μέν τις τῶν ἐπιτηδείων ἡ. χαλεῖτε᾽ 

εἰ δὲ μυἡ, λέγετε, ὅτι οὐ πίνομεν, ἀλλ ἀναπαυόμεθ᾽ ἤδη. Καὶ 
2 ΝΣ δὰ ᾽ ͵ ᾿ ᾿ ᾽ , Η Ξ δι,.,ὦ 

οὐ πολὺ ὕστερον ᾿Αλχιβιάδου τὴν φωνὴν ἄχούειν ἐν τῇ αὐλῇ 
νι μ᾿ " ’ »ν ᾽ » δ, 3 ᾿, 

σφοῦρα μεθύοντος χαὶ μέγα βοῶντος ἐρωτῶντος, ὅπου ᾿Αγάθων, 

χαὶ κελεύοντός ἑ ἄγειν παρ᾽ ᾿Αγάθωνα. ἄγειν οὖν αὐτὸν παρὰ 
-" , 2 9 " ς - ᾿ 2) Α » 

σφᾶς τὴν τ αὐλητρίδα ὑπολαβοῦσαν χαὶ ἄλλους τινὰς τῶν 

᾿ ἀκολούθων. χαὶ ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς θύρας ἐστεφανωμένον αὐτὸν 

[:: χιττοῦ τέ τινι στεφάνῳ δασεῖ χαὶ ἴων, καὶ ταινίας ἔχοντ᾽ ἐπὶ 

τῆς χεφαλῆς πάνυ πολλάς, χαὶ εἰπεῖν, Ανδρες, χαίρετε᾽ με- 

θύοντα. ἄνδρα πάνυ σφόδρα δέξεσθε συμπότην., ἢ ἀπίωμεν ἀνα.- 

δήσαντες μόνον ᾿Αγάθωνα, ἐφ᾽ ὅπερ ἤλθομεν : ἐγὼ γάρ τοι, φά- 

ναι. χθὲς μὲν οὐχ οἷός τ᾽ ἐγενόμην ἀφικέσθαι, νῦν δ᾽ ἥκω ἐπὶ 

τῇ χεφαλῇ ἔχων τὰς ταινίας, ἵν ἀπὸ τῆς ἐμῆς χεφαλῆς τὴν 

τοῦ σοφωτάτου χαὶ καλλίστου κεφαλήν, ἀνειπὼν οὑτωσί, ἀνα- 

218 δήσω. ἄρα χαταγελάσεσθέ μου ὡς μεθύοντος: ἐγὼ δὲ, χἄνα 

ὑμεῖς γελᾶτε. ὅμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἀλλά μοι λέγετε 

αὐτόθεν. ἐπὶ δητοῖς εἰσίω, ἢ μή: συμπίεσθε, ἢ οὔ; Πάντας 

οὖν ἀναθορυβῆσαι χαὶ χελεύειν εἰσιέναι χαὶ χαταχλίνεσθαι, καὶ 

τὸν ᾿Αγάθωνα χαλεῖν αὐτόν. χαὶ τὸν ἰέναι ἀγόμενον ὑπὸ τῶν 

ἀνθρώπων, καὶ περιαιρούμενον ἅμα τὰς ταινίας ὡς ἀναδή- 

σοντα. ἐπίπροσθε τῶν ὀφθαλμῶν ἔχοντα οὐ κατιδεῖν τὸν Σω- 

χράτη, ἀλλὰ καθίζεσθαι παρὰ τὸν ᾿Αγάθωνα ἐν μέσῳ Σωχρά-» 

τοὺς τε χάχείνου" παραχωρῆσαι γὰρ τὸν Σωχράτη [ὡς ἐκεῖνον 

καθίζειν]. παραχκαθεζόμενον δ᾽ αὐτὸν ἀσπάζεσθαί τε τὸν ᾿Αγά- 

θωνα χαὶ ἀναδεῖν. εἰπεῖν οὖν τὸν ᾿Αγάθωνα, Ὑπολύετε, παῖδες, 
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᾿Αλχιβιάδην, ἵν᾿ ἐκ τρίτων χαταχέηται. Πάνυ γε, εἰπεῖν τὸν ᾿ 

᾿Αλχιβιάδην᾽ ἀλλὰ τίς ἡμῖν ὅδε τρίτος συμπότης; Καὶ ἅμα ἱ 

μεταστρεφόμενον αὐτὸν ὁρᾶν τὸν Σωχράτη, ἰδόντα δ᾽ ἀναπη- 

δῆσαι χαὶ εἰπεῖν, ; “Ηράχλεις, τουτὶ τί ἦν; Σωχράτης οὗ- ὲ 
[ς] τος, ἐλλοχῶν αὖ με ἐνταῦθα χατέχεισο, ὥσπερ εἰώθεις ἐξαίφνης 

ἀναφαίνεσθαι. ὅπου ἐγὼ μην ἥκιστά σε ἔσεσθαι. χαὶ νῦν τί 

ἥκεις; χαὶ τί αὖ ἐνταῦθα κατεχλίνης: ὡς οὐ παρ᾽ ᾿Αριστοφά- 

νει οὐδ᾽ εἴ τις ἄλλος γελοῖος ἔστι τε χαὶ βούλεται εἶναι, ἀλλὰ 

διεμνηχανήσω. ὅπως παρὰ τῷ χαλλίστῳ τῶν ἔνδον χαταχείσει. 

Καὶ τὸν Σωχράτη,  ᾿Αγάθων, φάναι, ὅρα εἴ μοι ἐπαμυνεῖς" 

ὡς ἐμοὶ ὁ τούτου ἔρως τοῦ ἀνθρώπου οὐ φαῦλον πρᾶγμα γέγο- 

νεν. ἀπ᾽ ἐχείνου γὰρ τοῦ χρόνου, ἀφ᾽ οὗ τούτου ἠράσθην, οὐχέτ᾽ 

ἔξεστί μοι οὔτε προσβλέψαι οὔτε διαλεχθῆναι χαλῷ οὐδενί, ἢ ἃ 

οὑτοσὶ ζηλοτυπῶν με χαὶ φθονῶν θαυμαστὰ ἐργάξεται χαὶ λοι- 

δορεῖταί τε χαὶ τὼ χεῖρε μόγις ἀπέχεται. ὅρα οὖν, “μή τι καὶ 

νῦν ἐργάσηται. ἀλλὰ διάλλαξον ἡμᾶς. ἤ, ἐὰν ἐπιχειρῇ βιά- 

ἕεσθαι, ἐπάμυνε, ὡς ἐγὼ τὴν τούτου μανίαν τε χαὶ φιλεραστίαν 

πάνυ ὀρρωδῶ. ᾿Αλλ οὐχ ἔστι, φάναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην, ἐμοὶ 

χαὶ σοὶ διαλλαγή. ἀλλὰ τούτων μὲν εἰσαῦθίς σε τιμωρήσομαι" 

νῦν δέ μοι. ᾿Αγάθων. φάναι, μετάδος τῶν ταινιῶν, ἵν᾿ ἄνα- 

δήσω χαὶ τὴν τούτου ταυτηνὶ τὴν θαυμαστὴν χεφαλήν. χαὶ 

«ἡ μοι μέμφηται, ὅτι σὲ μὲν ἀνέδησα. αὐτὸν δὲ νικῶντα ἐν 

λόγοις πάντας ἀνθρώπους, οὐ μόνον πρῴην ὥσπερ σύ, ἀλλ᾽ 

ἀεί. ἔπειτ᾽ οὐχ ἀνέδησα. Καὶ ἅμ᾽ αὐτὸν λαβόντα τῶν ταινιῶν 

ἀναδεῖν τὸν Σωχράτη χαὶ χαταχλίνεσθαι. ᾿ 

ΧΧΧΙ. ᾿Επειδὴ δὲ χατεχλίνη. εἰπεῖν, Ἐεν δή, ἄνδρες" 

δοχεῖτε γάρ μοι νήφειν" οὐχ ἐπιτρεπτέον ὑμῖν, ἀλλὰ ποτέον᾽ 

ὡμολόγηται. γὰρ ταῦθ᾽ ἡμῖν. ἄρχοντ᾽ οὖν αἱροῦμαι τῆς πόσεως, 

ἕως ἂν ὑμεῖς ἱκανῶς πίητε, ἐμαυτόν. ἀλλὰ φέρετ᾽΄, ὦ ᾿Αγά- 

θων, εἴ τι ἔστιν ἔκπωμα μέγα, μᾶλλον δ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἀλλὰ φέρε, 

διά παῖ, φάναι, τὸν ψυχτῆρα ἐχεῖνον, ἰδόντ᾽ αὐτὸν πλέον ἢ ὀχτὼ « 

χοτύλας χωροῦντα. τοῦτον οὖν ἐμπλησάμενον πρῶτον μὲν αὖ- 
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. Ε} - ν᾿ -" τ , , -» ΝΜ 6 ..8 . - τὸν ἐχπιεῖν, ἔπειτα τῷ Σωχράτει χελεύειν ἐγχεῖν καὶ ἅμ᾽ εἰπεῖν, 

Πρὸς μὲν Σωχράτη. ὦ ἄνδρες, τὸ σόφισμα μοι οὐδέν ὁπόσον 
Ἁ » 3 -» 

γὰρ ἂν χελεύῃ τις. τοσοῦτον ἐκπιὼν οὐδὲν μᾶλλον μήποτε με- 

θυσθῇ. Τὸν μὲν οὖν Σωχράτη, ἐγχέαντος τοῦ παιδός. πίνειν᾽ 

τὸν δ᾽ ᾿Ερυξίμαχον, Πῶς οὖν, φάναι, ὦ ᾿Αλχιβιάδη, ποιῶμεν : 
Ὁ ») , ἅδον τας »" , Ψ 3 Ρ] [, “ἢ 2 3 

οὕτως οὔτΞε τι λέγομεν ἐπὶ τῇ χυλικι οὔτ ἐπάδομεν, ἀλλ᾽ ἄτεχ-ν 

νῶς ὥσπερ οἱ διψῶντες πιόμεθα. Τὸν οὖν ᾿Αλχιβιάδην εἰπεῖν Ξ ϑ 3 

Ὦ ᾿Ερυξίμαχε. βέλτιστε βελτίστου πατρὸς καὶ σωφρονεστάτου - ν Υ ν) 

“»“ Α ᾿ ’ , ᾿ 3 ’ Σ 3 Ν, , - 

χαῖρε. Καὶ γὰρ σύ, φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον ἀλλὰ τί ποιῶμεν : 

Ὅ τι ἂν σὺ χελεύῃς᾽ δεῖ γάρ σοι πιθέσθαι" 
ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. 

ἐπίταττε οὖν ὅ τι βούλει. Αχουσον δή, εἰπεῖν τὸν ᾿Ερυξίμα- 

χον. ἡμῖν. πρὶν σὲ εἰσελθεῖν, ἔδοξε χρῆναι ἐπὶ δεξιὰ ἕἔχαστον 

[ς] ἐν μέρει λόγον περὶ Ἔρωτος εἰπεῖν ὡς δύναιτο χάλλιστον. χαὶ 

ἐγκωμιάσαι. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἡμεῖς εἰρήκαμεν σὺ δ᾽ 
2 . 3 Ἴ, ἘΠ,« , , δ - τ λ 3 
ἐπειδὴ οὐχ εἴρηκας καὶ ἐκπέπωχας. δύκαιος εἰ εἰπεῖν, εἰπὼν ὃ 

ἐπιτάξαι Σωχράτει ὅ τι ἂν βούλῃ, καὶ τοῦτον τῷ ἐπὶ δεξιὰ καὶ 

οὕτω τοὺς ἄλλους. ᾿Αλλά, φάναι, ὦ ᾿Ερυξίμαχε. τὸν ᾽Αλχι- 
Ἶ -» ᾿ ’ ΄, ε:ε2εν . ,ὕ 

βιάδην, χαλῶς μὲν λέγεις. μεθύοντα ὃ ἄνδρα παρὰ νηφόντων 
, ΄ . 3 5 Ἢ 5 κ, δὲ Θ΄ 

λογοὺς λόγον παραβάλλειν κἡ οὐκ ἐξ ἴσου ἢ. χαὶ ἅμα. ὦ μα- 
’, ΟΥ̓ , ᾿ν ΄ Ἐ’ 7, Ψ “Ν 3 9 ἢ» ΕῚ 

χάρις, πείθει τί σε ΣΣωχράτης ὧν ἄρτι εἶπεν: ἢ οἶσθ᾽ ὅτι τού- ἃ 

γαντίον ἐστὶ πᾶν ἢ ὃ ἔλεγεν; οὗτος γάρ, ἐάν τιν᾽ ἐγὼ ἐπαινέσω 
, ,ὕ τι ε 2» 77 Ἂν Ξ 2 δὲν τ 

τούτου πᾶροντος Ἢ θεὸν ἡ ἄνθρωπον ἄλλον ἡ τοῦτον. οὐκ αφέ- 

ξετοαί μου τὼ χεῖρε. Οὐχ εὐφημήσεις; φάναι τὸν Σωχράτη. 

Μὰ τὸν Ποσειδῶ, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλχιβιάδην, ὑνηδὲν λέγε πρὸς 

ταῦτα. ὡς ἐγὼ οὐδ ἂν ἕνα ἄλλον ἐπαινέσαιμι σοῦ παρόντος. 

᾿Αλλ οὕτω ποίει. φάναι τὸν ᾿Ερυξίμαχον. εἰ βούλει. Σωχράτη 

ἐπαίνεσον. Πῶς λέγεις: εἰπεῖν τὸν ᾿Αλχιβιάδην᾽ δοκεῖ χρῆναι, 
353.λ}8 -" -" 

ὦ ᾿Ερυξίμαχε ; ἐπιθῶμαι τἀνδρὶ καὶ τιμωρήσωμιαι ὑμῶν ἐναν- ς 

τίον: Οὑτος, φάναι τὸν Σωχράτη, τί ἐν νῷ ἔχεις; ἐπὶ τὰ γε- 

λοιότερά με ἐπαινέσει: ἢ τί ποιήσεις; Ταληθῆ ἐρῶ. ἀλλ᾽ ὅρα, 
᾽ , , »" , 

εἰ παρίης. ᾿Αλλὰ μέντοι τά γ᾽ ἀληθῆ παρίημι καὶ χελεύω λέ- 
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γεν. Οὐκ ἂν φθάνοιμι, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλχιβιάδην. χαὶ μέντοι Σ 

οὑτωσὶ ποίησον. ἐάν τι μὴ ἀληθὲς λέγω, μεταξὺ ἐπιλαβοῦ, 

ἂν βούλῃ, χαὶ εἰπέ, ὅτι τοῦτο ψεύδομαι" ἑκὼν γὰρ εἶναι οὐδὲν 

216 ψεύσομαι. ἐὰν μέντοι ἀναμιμνησχόμενος ἄλλο ἄλλοθεν λέγω, 

υμηδὲν θαυμάσῃς οὐ γάρ τοι ῥάδιον τὴν σὴν ἀτοπίαν ὧδ᾽ ἔχοντι 

εὐπόρως χαὶ ἐφεξῆς χαταριθμῆσαι. 

ΧΧΧΙ. Σωχράτη δ᾽ ἐγὼ ἐπαινεῖν, ὦ ἄνδρες, οὕτως ἐπι- 

χειρήσω, δι εἰκόνων. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οἰήσεται ἐπὶ τὰ γε- 

λοιότερα. ἔσται ὃ᾽ ἡ εἰκὼν τοῦ ἀληθοῦς ἕνεκα, οὐ τοῦ γελοίου. 

φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς Σειληνοῖς τούτοις τοῖς 

ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἵ δη- σ᾽ 
᾿ , Ἢ 3 λ Ε) - . » Γ᾿ , 

μιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας" οἱ διχαὸς διοιχθέντες φαί- 

νονται. ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν. χαΐί φημι αὖ ἐοικέναι 

αὐτὸν τῷ Σατύρῳ, τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό γ᾽ εἶδος ὅμοιος τῷ Σατύρῳ, τῷ Μαρσύᾳ. ὅτι μὲν οὖν τό Υ᾽ εἶδος ὅμοιος 
Ἐν ανος 5 “" , 3. ἜΡΦοῚ ΄ ᾽ , ΑΘ 
εἶ τούτοις, ὦ Σώχρατες, οὐδ᾽ αὐτὸς δήπου ἀμφισβητήσεις ὡς 
δὲ ᾿ ΝΥ ", ἘΞ Α χα ,ὕ Ψ ὩΣ Ἐ- μ᾿ ἡ: 

ὲ χαὶ τἀλλ ἔοικας, μετὰ τοῦτ᾽ ἄχουςε. ὑβριστὴς εἶ, ἢ οὖ: 
ἘΔ ᾿ ε΄ Ὁ ἣν Γ ᾽ 2 2 3 2 

ἐὰν γὰρ μμὴ ὁμολογῇς. μάρτυρας παρέξομαι. ἀλλ οὐκ αὐλη- 

τής; πολύ γε θαυμασιώτερος ἐκείνου. ὁ μέν γε δ ὀργάνων ς 

ἐχήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει, καὶ ἔτι 

νυνὶ ὃς ἂν τἀκείνου αὐλῇ. ἃ γὰρ "Ολυμπος ηὔλει, Μαρσύου 

λέγω τοῦ διδάξαντος. τὰ οὖν ἐχείνου ἐάν τ᾽ ἀγαθὸς αὐλητὴς 
,} » ,ὔ ΄ 3 , Υ͂ , »" Α - 

αὐλῇ ἐάν τε φαύλη αὐλητρίς, μόνα χατέχεσθαι ποιεῖ χαὶ δηλοῖ 

τοὺς τῶν θεῶν τε χαὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ θεῖα εἶναι. σὺ 
2 »} , » ΄ ,ὔ [χ 2 “, 3 2 » 

ὃ ἐχείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς 

λόγοις ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. ἡμεῖς γοῦν ὅταν μέν του ἄλλου 

ἀχούωμεν λέγοντος χαὶ πάνυ ἀγαθοῦ βδήτορος ἄλλους λόγους, ἃ 

οὐδὲν μέλει, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδενί ἐπειδὰν δὲ σοῦ [τις ἀκούῃ] 

ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου λέγοντος, χαν πάνυ φαῦλος ἢ ὁ λέγων, 

ἐάν τε γυνὴ ἀκούῃ ἐάν τ᾽ ἀνὴρ ἐάν τε μειράκιον, ἐκχπεπληγμέ- 
᾽ ᾿ ᾿ 4 ) ᾿ -» 5 Βὴ “ δῶν 

νοι ἐσμὲν χαὶ κατεχόμεθα. ἐγὼ γοῦν, ὦ ἄνδρες, εἰ μη ἔμελλον 
ν 7 7 3 ὅδ ον “Ἂ ὙΠ Ε τ ᾿ , Ὶ 

χομιδῇ δόξειν μεθύειν, εἶπον ὀμόσας ἂν ὑμῖν, οἷα δὴ πέπονθα, 

αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων χαὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί. ὅταν 
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᾿ 9 ΄, , » Ἵν -» ͵ “ 

γὰρ ἀκούω. πολὺ μοι μᾶλλον ἡ τῶν χορυβαντιωντῶν ἡ τε χαρ- 6 
“« 7ὕ 3 ἂν ς Α -- , κω , 

δία πηδᾷ χαὶ δάκρυα, ἐχχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τουτου. ὁρῶ 

δὲ χαὶ ἄλλους παμπόλλους ταὐτὰ πάσχοντας. Περικλέους ὃ Ξ ῃ γ Ξ 
2 » . ΄ὔ 3 ι δ , 7 

ἀχούων χαὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων εὖ μὲν ἡγούμην λέγειν, 

τοιοῦτον ὃ οὐδὲν ἔπασχον, οὐδὲ τεθορύβητό μου ἡ ψυχὴ οὐδ᾽ 
5 ΄ ς 2 Ὸ “- , ν᾿ ᾽ ς " ἋΣ 

ἡἠγανάχτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διαχειμένου. αλλ ὑπὸ τουτουὶ 

»ιοτοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ οὕτω διετέθην. ὥστε μοι δόξαι μὴ : 
- ς " ι » 35 , 7 -» 

βιωτὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω. χαὶ ταῦτα, ὦ Σώχρατες, οὐχ ἐρεῖς 
ς ᾽ 35. - ν᾿ ΡΨ, τ ἂν ῃ ον... τ “ 2. ΩΝ 
ὡς οὐκ ἀχηθῆ. χαὶ ἔτι γε νῦν ξύνοιδ ἐμαυτῷ. ὅτι, εἰ ἐθέλοιμι 

5 Ἷ ΄ 2 Ν " κ᾿ ΄ 

παρέχειν τὰ ὦτα, οὐκ ἂν χαρτερήσαιμι. ἀλλὰ ταῦτ᾽ ὃν πά- 

ἀναγχαζε. γάρ με ὁμολογεῖν. ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὧν σχοιμι. ἀἄναγκαξει γὰρ με ὁμολογεῖν. ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὧν 
2. δὰ " ᾿] “-" Η 3 »-»" Ν. καὶ 3 , , 

αὐτὸς ἔτι ἐμαυτοῦ μὲν ἀμελῶ. τὰ ὃ ᾿Αθηναίων πράττω. βίᾳ 

οὖν ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύ- 
" 3 - ΄ ᾿ ͵ ’ 

γῶν, ἵνα μὴ αὐτοῦ χαθήμενος παρὰ τούτῳ χαταγηράσω. πέ- 
- ’ 3 ’ 2] 3 » “᾿ 

πονθα, δὲ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐχ ἄν τις οἴοιτο ἐνν 

ἐμοὶ ἐνεῖναι. τὸ αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον 
“7 - ᾿ -" 2 , Ὁ ΄, 

αἰσχύνομαι. ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ ἀντιλέγειν μὲν οὐ δυναμένῳ, 
ς 2 - » τι : ΄ ᾽ ᾿ ξωϑ 5.2 , Ἢ , 

ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν α οὗτος χελευε!. ἐπειδαν ὃ ἀπέλθω, ηττημένῳ 

τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν. δραπετεύω οὖν αὐτὸν καὶ 
5 “ἴ᾿- , Ἁ ιν Ν , ᾿ 

φεύγω, χαὶ ὅταν ἴδω. αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα. χαὶ πολ-- 

λάχις μὲν ἡδέως αν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις" εἰ δ᾽ 

αὖ τοῦτο. γένοιτο, εὖ οἶδ᾽ ὅτι πολὺ μεῖζον ἂν ἀχθοίμην. ὥστ᾽ 
» 5", [χὰ ᾿Ξ , ΚΞ » ο.. , 

οὐκ ἔχω ὅ τι χρήσωμαι τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ. 

ΧΧΧΙΠ. Καὶ ὑπὸ μὲν δὴ τῶν αὐλημάτων χἀγὼ χαὶ ἄλ- 

λοι πολλοὶ τοιαῦτα πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦδε τοῦ Σατύρου ἄλλα 
» ΡῚ ΄ Ρ ΄ ᾿ ι3 ΕῚ Χ ΄, 

ὃ ἐμοῦ ἀκούσατε ὡς ὅμοιός τ᾽ ἐστὶν οἷς ἐγὼ ἤχασα. αὐτόν, χαὶ 
᾿ ς , , β΄ ᾿ “ [χὴ ΕΜ ΄ » 

τὴν δύναμιν ὡς θαυμασίαν ἔχει. εὖ γὰρ ἴστε, ὅτι οὐδεὶς ὑμῶν 

ῦ ἧσχει" ἀλλ᾽ ἐγὼ δηλώ ἐπεί ἠρξάμην. ὁρᾶτε ἃ τοῦτον γιγνώσχει" αλλ ἐγὼ δηλώσω, ἐπείπερ ἠρξάμην. ὁρᾶτε 

γάρ. ὅτι Σωχράτης ἐρωτικῶς διάχειται τῶν χοαλῶν χαὶ ἀεὶ 

περὶ τούτους ἐστὶ χαὶ ἐχπέπληκται. [χαὶ αὖ ἀγνοεῖ πάντα 
Η ϑω κι ; ς ΔΙ - 3 μῶν δι “2 2 - 

χαὶ οὐδὲν οἶδεν. ὡς τὸ σχῆμα αὐτοῦ τοῦτ᾽ οὐ σειληνῶδες: 

ΠῚ “, σεὴτε “2 ἬΕΘΒΘΗΕΣ (Ξ θῇς" περι 3) πτρει "4 ΕΣ Δ σφόδρα Ὑε. τοῦτο γᾶρ οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται, ὥσπερ ὁ 

᾿ 4 
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ἐγλυμμένος Σειληνός᾽ ἔνδοθεν δ᾽ ἀνοιχθεὶς πόσης, οἴεσθε, γέμει, 

ὦ ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης; ἴστε, ὅτι οὔτ᾽ εἴ τις καλός 

ἐστι μέλει αὐτῷ οὐδέν, ἀλλὰ χαταφρονεῖ τοσοῦτον. ὅσον οὐδ᾽ 
ἋἋ - ΕῚ , 3»)..9 “! Ἷ Ἃ., 9 ᾽ ΤΣ ᾿ " 

ἄν εἰς οἰηθείη. οὐτ' εἰ τις πλούσιος, οὐτ εἰ ἄλλην τινὰ τιμὴν ς 

ἔχων τῶν ὑπὸ πλήθους μαχκαριζομένων. ἡγεῖται δὲ πάντα ταῦτα 

τὰ χτήματα οὐδενὸς ἄξια χαὶ ἡμᾶς οὐδὲν εἶναι. εἰρωνευόμινος 

δὲ χαὶ παίζων πάντα τὸν βίον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους δχτελεῖ. 
΄ 2 4. » Α 3 ,ὔ 3 3... "" ο͵, 

σπουδάσαντος ὃ αὐτοῦ χαὶ ἀνοιχθέντος οὐκ οἶδ᾽ εἰ τις ἑώραχε 

τὼ ἐντὸς ἀγάλματα. ἀλλ᾽ ἐγὼ ἤδη ποτ᾽ εἶδον, χαἀμοὶ ἔδοξεν 

211 οὕτω θεῖα χαὶ χρυσᾶ εἶναι. χαὶ πάγκαλα, καὶ θαυμαστά, ὥστε ἃ 
, 9 " ᾿Ξ μὰς ΄ “ , ἰς ΄ 3 

ποιητέον εἰναι ἔμβοαχυ ὁ τι χελευοι Ξωχράτης. Ὠγούμενος ὃ 

αὐτὸν ἐσπουδακέναι ἐπὶ τῇ ἐμῇ ὥρα ἕρμαιον ἡγησάμην εἶναι 
Η ἥ ον ἥν ἂν δ ς Ἷ Ἷ ͵ 

χαὶ εὐτύχημα ἐμὸν θαυμαστόν, ὡς ὑπάρχον μοι χαρισαμένῳ 
᾽ν ͵ὔ ᾿Σ ἂν » [χὸ ᾿] ν Ἧ, εἰ . , ε Ἁ 

Σωχράτει πάντ᾽ ἀκοῦσαι, ὅσαπερ αὐτὸς ἴδει" ἐφρόνουν γὰρ δὴ 

ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον. ταῦτ᾽ οὖν διανοηθείς, προτοῦ οὐχ 
᾿ ἈΕΙΝΣ ϑ. 3 , ᾽ ᾽ - ᾿ ΓΑΕ πς. , 

εἰωθὼς ἄνευ ἀχολουθου μετ αὐτοῦ γίγνεσθαι, τοτ ἀποπέμπων 

τὸν ἀκόλουθον μόνος συνεγιγνόμην. δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς πάντα» 

τἀληθῆ εἰπεῖν. ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν, καὶ εἰ ψεύδομαι, 
᾿ ΄ ΄ ΞΡ ΟΟΝ 

Σώχρατες, ἐξέλεγχε. ξυνεγιγνόμην γάρ, ὦ ἄνδρες, μόνος μό- 
Α ᾿, 2 , “8 3 Ζ [2 Ἃ δος 

νῷ, χαὶ ᾧμην αὐτίκα, διαλέξεσθαι αὐτὸν μοι ἀπερ αν ἐραστὴς 
- 2 2 ; "ἢ εἰν δος Ν , 2 2 

παιδικοῖς ἐν ἐρημία διαλεχθείη. καὶ ἔχαιρον. τουτῶν ὃ οὐ 

μαλ᾿ ἐγίγνετο οὐδέν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι χαὶ 

συνημερεύσας ᾧχετο ἀπιών. μετὰ ταῦτα ξυγγυμνάξεσθαι πρού- 

χαλούμην αὐτὸν χαὶ συνεγυμναζόμιην, ὥς τι ἐνταῦθα περανῶν. « 

συνεγυμνάζετο οὖν μοι χαὶ προσεπάλαις πολλάκις οὐδενὸς πα- 

ρόντος. καὶ τί δεῖ λέγειν ; οὐδὲν γάρ μοι πλέον ἦν. ἐπειδὴ δ᾽ 
᾽ὃ δίδω τ Ἶ δ πω ΡῚ θετέ ΓᾺ τάνδοὶ ᾿ 

οὐδαμῇ ταύτῃ ἤνυτον, ἐδοξέ μοι ἐπιθετέον εἶναι τἀνδρὶ κατὰ 

τὸ καρτερὸν καὶ οὐχ ἀνετέον, ἐπειδήπερ ἐγχεχειρήκη, ἀλλ᾽. 

ἰστέον ἤδη. τί ἐστι τὸ πρᾶγμα. προχαλοῦμαν δὴ αὐτὸν πρὸς 

τὸ συνδειπνεῖν, ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐραστὴς παιδικοῖς ἐπιβουλεύων. 
- ᾿ , ΄ 3 τὰ Α 

χαί μοι οὐδὲ τοῦτο ταχὺ ὑπήχουσεν, ὅμως δ᾽ οὖν χρόνῳ ἐπεί- ἃ 
» ’ 3 Γ 

σθη. ἐπειδὴ ὃ ἀφίκετο τὸ πρῶτον, δειπνήσας ἀπιέναι ἐβούλετο. 

᾿) ΑΜ. -Ἰῆννκ. τ’ ὐπ μλ αὐ δ, 

-“{. 

ὧδ φς ὟΣ 

εὐέγαι ν.5.».ϑὕοὸς 
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Η ΄ ι ᾽ , 3.5 ὦ ΓΝ τες Ξ 9 , 
χαὶ τότε μὲν αἰσχυνόμενος ἀφῆκα αὐτὸν᾽ αὖθις ὃ ἐπιβουλευ- ᾿ κἀς τ αυ ᾿ 

ΕῚ οὖ , , , » » 3 

σας. ἐπειδὴ ἐδεδειπνηχει. διελεγόμην πόρρω τῶν νυχτῶν. χά- 
δὴ ἐ ΄λ 2 Α εὐ ΕΞ Ξ [νὴ ϑ... Ὁ γ) Με ΑΘ 

“πειδὴ ἐβούλετο ἀπιέναι. σχηπτόμενος, ὅτι ὀψὲ εἴη. προσηναγ- 

χαάσα αὐτὸν μένειν. ἀνεπαύετο οὖν ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ χλίνῃ; 
τ Α “ ᾿ ’ 3). » Ἢ 

ἐν ἧπερ ἐδείπνει. χαὶ οὐδεὶς ἐν τῷ οἰκήματι ἄλλος χαθηῦδεν τ 
ς -» ᾿, Η 3 ᾿ » » ,ὔ » Ἢ “᾽ κ 

ἡμεῖς. μέχρι μὲν οὖν δὴ δεῦρο τοῦ λόγου χαλῶς αν ἔχοι χαὶ 6 

πρὸς ὁντινοῦν λέγειν" τὸ ὃ ἐντεῦθεν οὐκ ἄν μου ἠκούσατε λέ- 

γοντος, εἰ μιὴ πρῶτον μέν. τὸ λεγόμενον .. οἶνος ἄνευ τε παίδων 
κ᾿ Ἁ ΥΣ 5 ΄ ἰδξος -. Ρ] 3 , “ ’ ΕΣ 

χαὶ μετὰ παίδων ἣν ἀληθής, ἔπειτ ἀφανίσαι Σωχραάτους ἔρ- 
ς ΄ ΠῚ " Ὥ 3 ΄ ζ-- , Γ ΕΠ) 

γον ὑπερήφανον εἰς ἔπαινον ἔλθοντα ἄδικον μοι φαίνεται. ἔτι 

δὲ τὸ τοῦ δηχθέντος ὑπὸ τοῦ ἔχεως πάθος χάἀμὲ ἔχει. φασὶ γὰρ 

πού τινὰ τοῦτο παθόντα οὖχκ ἐθέλειν λέγειν οἷον Ἣν πλὴν τοῖς 

218 δεδηγμένοις. ὡς μόνοις γνωσομένοις τε καὶ συγγνωσομένοις, εἰ 8 
- "ἃ - ι ΄ ΝΜ ΑἹ - ὃς. ἢ --ἱἑΝ 3 

πᾶν ἐτολμα, δρᾶν τε χαὶ λέγειν ὑπὸ τῆς ὀδυνης. ἐγὼ οὖν δε- 

δηγμένος θ᾽ ὑπ ἀλγεινοτέρου χαὶ τὸ ἀλγεινότατον ὧν ἄν τις 3 ἱ ; 

δηχθείη ---- τὴν καρδίαν γὰρ ἢ ψυχὴν ἢ ὅ τι δεῖ αὐτὸ ὀνομάσαι 

πκηγείς τε χαὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφία, λόγων. οἱ ἔχονται ἡγείς τε χαὶ δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φ φίᾳ λόγων. οἱ ἔχ 
Βιχιἃ 3 ’ , »" Ἁ 2 » ΄“, ζρ ᾿ 

ἐχίδνης ἀγριώτερον, νέου ψυχῆς μη ἀφυοῦς ὁταν λάβωνται, καὶ 

σ' ποιοῦσι δρᾶν τε χαὶ λέγειν ὁτιοῦν ---- χαὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, 

᾿Αγάθωνας, ᾿Ερυξιμάχους, Παυσανίας. ᾿Αριστοδήμους τε χαὶ 

᾿Δριστοφάνας᾽ Σωχράτη ὃ᾽ αὐτὸν τί δεῖ χαὶ λέγειν. χαὶ ὅσοι 

ἄλλοι: πάντες γὰρ χεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ 

βαχχείας᾽ διὸ πάντες ἀκούσεσθε" συγγνώσεσθε γὰρ τοῖς τε τότε 

πραχθεῖσι καὶ τοῖς νῦν λεγομένοις. οἱ δ᾽ οἰκέται, χαὶ εἴ τις 
9). , Ε - 

ἄλλος ἐστὶ βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πυλας πάνυ μεγάλας τοῖς 
2. ν 5 ἢ 

ὡσὶν ἐπίθεσθε. 

ΧΧΧΙΝ. ᾿Επειδὴ γὰρ οὖν. ὦ ἄνδρες, ὅ τε λύχνος ἀπεσ- 

βήχει χαὶ οἱ παῖδες ἔξω ἦσαν. ἔδοξέ μοι χρῆναι μιηδὲν ποικίλ- [ς] 

λειν πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐλευθέρως εἰπεῖν ἅ μοι ἐδόκει. χαὶ εἶπον 
΄ 4... Δ - ἢ ΄φ- “» 3 

χινήσας αὐτόν, Σώχρατες, χαθεύδεις; Οὐ δῆτα, ἡ ὃ ὅς. 
3 Ξ3 δι ΕὝΣ; γι] ᾿ Η - 

Οἶσθ᾽ οὖν ἅ μοι δέδοχται: Τί μάλιστα: ἔφη. Σὺ ἐμοὶ δοχεῖς. 
3 3 ΄ - . 2, , , , 
ἦν ὃ ἐγὼ, ἐμοῦ ἐραστὴς ἄξιος γεγονέναι μόνος, καί μοι φαίνει 

4 5 
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ὀχνεῖν μνησθῆναι πρός με. ἐγὼ δ᾽ οὑτωσὶ ἔχω πάνυ ἀνόητον 
ζ “- 3 , λ 2 Η - , Δ ΖΓ 2») Ἃ 
ἡγοῦμαι εἰναί σοι μιἢ οὐ καὶ τοῦτο χαρίζεσθαι χαὶ εἴ τι ἄλλο ἢ 

τῆς οὐσίας τῆς ἐμιῆς δέοιο ἢ τῶν φίλων τῶν ἐμῶν. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἃ 

οὐδέν ἐστι πρεσβύτερον τοῦ ὡς ὅτι βέλτιστον ἐμὲ γενέσθαι, “τού- 

του δ᾽ οἶμαί μοι συλλήπτορα οὐδένα χυριώτερον εἶναι σοῦ. ἐγὼ 
εὖ , 2 Ἁ » Ἃ Ἁ 4 

δὴ τοιούτῳ ἀνδρὶ πολὺ μᾶλλον ἂν μιὴ χαριζόμενος αἰσχυνοίμνην 

τοὺς φρονίμους. ἢ χαριζόμενος τούς τὲ πολλοὺς καὶ ἄφρονας. 

Καὶ οὗτος ἀχούσας μάλ᾽ εἰρωνικῶς καὶ σφόδρ ἑαντῷ εἰωθότως 

ἔλεξεν, Ὦ φίλε ᾿Αλχιβιάδη, χινδυνεύει τῷ ὄντι οὐ φαῦλ᾽ εἶναι, 
΄ “ [2] , κ ᾽ - , Ἦν... 5 

εἴπερ ἀληθῆ τυγχάνει ὄντα, ἃ λέγεις περὶ ἐμοῦ. καί τις ἔστ Φ 

ἐν ἐμοὶ δύναμις, δι ἧς ἂν σὺ γένοιο ἀμείνων: ἀμήχανόν τι 

χάλλος ὁρῴης αν ἐν ἐμοὶ χαὶ τῆς παρὰ σοὶ εὐμορφίας πάμπολυ 

διαφέρον. εἰ δὴ χαθορῶν αὐτὸ χοινώσασθαϊί τέ μοι ἐπιχειρεῖς 

χαὶ ἀλλάξασθαι χάλλος ἀντὶ χάλλους, οὐκ ὀλίγῳ μου πλεο- 

219 γεχτεῖν διανοεῖ, ἀλλ᾽ ἀντὶ δόξης ἀλήθειαν [καλῶν] χτᾶσθαι ἐπι- ̓  

χειρεῖς. χαὶ τῷ ὄντι χρύσεα, χαλχείων διαμείβεσθαι νοεῖς. ἀλλ΄, 

ὦ μαχάρις, ἄμεινον σχόπει. «ἡ σε λανθάνω οὐδὲν ὦν. ἥ τοι 
Ψ' ὃ Η͂ ᾿Α Ἵ“ῇ ἘΞ "Ἢ Ξ 93. " “ ος [ν᾿ ε - 2 , τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν, ὅταν ἡ τῶν ὀμμάτων 

τῆς ἀχμῆς λήγειν ἐπιχειρῇ σὺ δὲ τούτων ἔτι πόρρω: Κἀγὼ 
γχγιλ ᾽ » “ - τ 3 ἀχούσας. Τὰ μὲν παρ᾽ ἐμοῦ, ἔφην, ταῦτ᾽ ἐστίν, ὧν οὐδὲν 

᾿ Ε Ἄν. ΑΝ Ω ’, οι 

ἄλλως εἴρηται ἢ ὡς διανοοῦμαι" σὺ δ᾽ αὐτὸς οὕτω βουλεύου ὅ 
) ς 2 3 ᾿ “32 Θ' τὸ , " 

τι σοί τ᾿ ἄριστον χάμοὶ ἡγεῖ. ᾿Αλλ, ἔφη. τοῦτὸ γ᾽ εὖ λέγεις 

ἐν γὰρ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ βουλευόμενοι πράξομεν ὃ ἂν φαίνηται» 
Α 

ἦν περί τε τούτων χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄριστον. ᾿Εγὼ μὲν δὴ γῷν περί τε τούτων χαὶ περὶ τῶν ἄλλων ἄριστον. ᾿Εγὼ μὲν δὴ 

αὐτὸν ᾧμην. χαὶ ἀναστάς γε, οὐδ᾽ ἐπιτρέψας τούτῳ εἰπεῖν 
᾿ , , Ἁ δ » » Α 

οὐδὲν ἔτι. ἀμφιέσα: τὸ ἱμάτιον τὸ ἐμαυτοῦ τοῦτον, χαὶ γὰρ 
3 ζ ᾿ ᾿ , Ν Γς 

ἦν χειμῶν, ὑπὸ τὸν τρίβωνα καταχλινεὶς τὸν τούτου. περιβα- 

λὼν τὼ χεῖρς τούτῳ τῷ δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ χα- 
" τω - 3 3 3 ΄ 

τεχείμμην τὴν νύχτ ΕΝ χαι οὐὸς ταῦτ αὐ. ὦ “Σώχρατες, 
ὡὰ 

ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος δὲ δὴ ταῦτ᾽ ἐμοῦ, οὗτος τοσοῦ - 

τον περιςγένετό τε χαὶ χατεφρόνησς χαὶ χατεγέλασε τῆς ἐμῆς 
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- 3 Φ χ,ΔΔΓ 

ὥρας καὶ ὕβρισε" καίπερ ἐχεῖνό γ᾽ ᾧμην τι εἶναι. ὦ ἄνδρες δι- 

χασταί᾽ δικασταὶ γάρ ἐστε τῆς Σωχράτους ὑπερηφανίας. εὖ ἃ 
Χ " . ΄ . ᾿" ΕΣ Ψ. , 

γὰρ ἴστε, μὰ θεούς, μὰ θεὰς οὐδὲν περιττότερον χαταδεδαρ- 
᾿ τὰν “᾿ Ἀ ᾿ » " 

θηχὼς ἀνέστην μετὰ Σωχράτους ἢ εἰ μετὰ πατρὸς χαθηῦδον Ἢ 

ἀδελφοῦ πρεσβυτέρου. 

ΧΧΧΝ. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο τίν᾽ οἴεσθέ ας διάνοιαν ἔχειν. 

ἡγούμενον μὲν ἠτιμάσθαι, ἀγάμενον δὲ τὴν τούτου φύσιν τε 

χαὶ σωφροσύνην καὶ ἀνδρείαν, ἐντετυχηκότα ἀνθρώπῳ τοιούτῳ, 

οἴῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾧμιην ποτ᾽ ἐντυχεῖν εἰς φρόνησιν χαὶ εἰς καρτε- 
,’ [χὴ 2 ΜΗ δ, ΕΣ 3  ᾿ὕὔ, 3 Η 2 ε7Ἃ 

ρίαν: ὥστ᾽ οὔθ πὼς οὖν ὀργιζοίμην εἰχον χαὶ αποστερηθείην 
» Ἁ “ 

τῆς τούτου συνουσίας, οὔθ᾽ ὅπῃ προσαγαγοίμην αὐτὸν εὐπό- 
3 ᾿ ἤὸ [νὴ δὰ ἘΣ λὺ λλ ΡΙ »Ξ 3 

ροῦν. εὖ γὰρ ἤδη, ὅτι χρήλασί τε πολὺ μᾶλλον ἄτρωτος Ἣν 
- ἋἋ , ς " Ἐδὼ Ἃ " σὺ ΟΡ ΄ [Ὁ Υ ς 

παᾶντα. σιδήρῳ ὁ Αἴας. ᾧ τ΄ ᾧμην αὐτὸν μόνῳ αλωσεσθαι ϊ ὟΝ ἐόν, ΐ ἱ ᾽ 

διαπεφεύγει με. ἠπόρουν δὴ, καταδεδουλωμένος θ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀν- 
θ ΄ τ 2 Α δ 3 τι . ΩΝ .ν ΄ - ΄ 3 » 

οῴώπου ὡς οὐδεὶς ὑπ οὐδενος ἄλλου περιῇα. Ταῦτα τ ἄρα 

μοι ἅπαντα, προὐγεγόνει, χαὶ μετὰ ταῦτα στρατεία ἡμῖν εἰς 

Ποτίδαιαν ἐγένετο χοινῇ καὶ συνεσιτοῦμεν ἐχεῖ. πρῶτον μὲν 
3 - ’, 3 ,ὔ ΕῚ » -» 9 Ν Π -» 2 

οὖν τοῖς πόνοις οὐ μόνον ἐμοῦ περιῆν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων 
ς ΄ “ “" » ’ Ξ' 

ἁπάντων. ὑπότε γοῦν ἀναγχασθεῖμεν ἀποληφθέντες που. οἷα 

290 δὴ ἐπὶ στρατείας, ἀσιτεῖν. οὐδὲν ἦσαν οἱ ἄλλοι πρὸς τὸ καρ- 
- ΕΣ 3 ψ' -" 3 , ΄, .) ΄ τ΄ δ» "5) τερεῖν. ἔν τ᾽ αὖ ταῖς εὐωχίαις μόνος ἀπολαύειν [οἷός τ᾽ ἦν] 

Α͂ 3 , 

τά τ᾽ ἄλλα, καὶ πίνειν οὐκ ἐθέλων, ὁπότ᾽ ἀναγχασθείη. πάντων 
ἐ , κὺα ’ὔ ,ὔ τ , ΄ 3 9 

χράτει, χαὶ ὃ πάντων θαυμαστότατον, Σωχράτη μεθυοντ οὐ- 

δεὶς πώποθ᾽ ἑόρακεν ἀνθρώπων. τούτου μὲν οὖν μοι δοχεῖ καὶ 

αὐτίχ᾽ ὃ ἔλεγχος ἔσεσθαι. πρὸς δ᾽ αὖ τὰς τοῦ χειμῶνος καρτ χὰ γχος ἔσεσθαι. πρὸς δ᾽ αὖ τᾶς τοῦ χειμῶνος χαρτε- 
΄ ᾿Ὶ - ΄ -, 

ρήσεις --- δεινοὶ γὰρ αὐτόθι χειμῶνες --- θαυμάσια εἰργάζετο» 
, Ξϑα ν , 5 ΄, δ, , Α , 

τὰ τ ἄλλα καί ποτ ὄντος πάγου οἴου δεινοτάτου. χα! παντὼν 
τι 9 1} , ἢ οὐχ ἐξιόντων ἔνδοθεν, ἤ, εἴ τις ἐξίοι, ἠμφιεσμένων τε θαυ- 

᾿ Ἀ'. " τ -- , ΓᾺ ᾽ , ᾿ ,ὔ 

μᾶαστα δὴ ὁσα χαὶ ὑποδεδεμένων χαὶ ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας 

εἰς πίλους χαὶ ἀρνακίδας. οὗτος δ᾽ ἐν τούτοις ἐξήει ἔχων ἱμά- 

τιον μὲν τοιοῦτον, οἵόνπερ καὶ πρότερον εἰῶθει φορεῖν, ἀνυ- 

πόδητος δὲ διὰ τοῦ χρυστάλλου ῥᾷον ἐπορεύετο ἢ οἱ ἄλλοι 



54 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ὑποδεδεμένοι. οἱ δὲ στρατιῶται ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς χατα- 

φρονοῦντα σφῶν. ο 

ΧΧΧΥ]. Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα᾽ 

οἷον δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἔρεξε χαὶ ἔτλη χαρτερὸς ἀνὴρ 
᾿] - ΝΑ ων ἀξ ΄ Ἵ 3 » ΄ ν -»- ὦ 

ἐχεῖ ποτ᾽ ἐπὶ στρατείας. ἄξιον ἀχοῦσαι. ξυννοήσας γὰρ αὐτόθι 

ἕωθέν τι εἱστήχει σχοπῶν, χἀπειδὴ οὐ προὐχώρει αὐτῷ; οὐκ 
͵ 

ΘΖ; 2 2 ο ῇ -» ΟΡ ΘῈ ᾿ , " , 

ἀνίει. ἀλλ εἴστηχει ζητῶν. χαὶ Ἴδη ἦν μεσημβρία. καὶ ἄν- 

θρῶποι ἡσθάνοντο, χαὶ θαυμάξοντες ἄλλος ἄλλῳ ἔλεγεν, ὅτι 

Σωχράτης ἐξ ἑωθινοῦ φροντίζων τι ἕστηκε. τελευτῶντες δέ τι- 

νες τῶν νέων. ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, δειπνήσαντες, χαὶ γὰρ θέρος ἃ 

τότε γ᾽ ἦν, χαμεύνια ἐξενεγχάμενοι ἅμα μὲν ἐν τῷ ψύχει χα- 
-» σ᾽, Ψ ΡῚ ’ :] ΄ “ Α δι Ἂ ’, 

θηῦδον. ἅμα δ᾽ ἐφύλαττον αὐτόν. εἰ χαὶ τὴν νύχτα ἐστήξοι. 
“ὃ εἰ ῥῳν»ο) ει Ξ0)ς ἐλγάν ὶ ἥλιος ἀνέσγεν" ἔ δι δ 

ὁ ὃ εἱστήκει μέχρι ἕως ἐγένετο καὶ ἥλιος ἀνέσχεν" ἔπειτ ᾧχετ 
8 ᾿) ἐξ ξ ΄ " » ς , ΕῚ Ἂ ΄ 5 ἊΦ' ζ “ "ὦ 

ἀπιὼν προσευξάμενος τῷ ἡλίῳ. Εἰ δὲ βούλεσθ ἐν ταῖς μαχᾶις 
-“ ῥ ᾿ ὃ Ἁ δί ἢ , 3 ᾿. " 9 ὃ ἘΝ ἢ Ω Α Θ α 

τοῦτο γὰρ δὴ δίκαιόν γ᾽ αὐτῷ ἀποδοῦναι. ὅτε γὰρ ἡ μάχη 
τ Ὁ ἐν τὰ ι 3 .-; ΕΣ δ Ἂς , θεν, ΟἿ ἣν. ἐξ ἧς ἐμοὶ χαὶ τάριστεῖα ἔδοσαν οἱ στρατηγοί. οὐδεὶς ἀλ- 

λος ἐμὲ ἔσωσεν ἀνθρώπων ἢ οὗτος, τετρωμένον οὐκ ἐθέλων ἀπὸ- ε 
- 3 ν ξω “ὦ Α ΟΝ", " 3. ΧΆ, ΡῚ , 3 " 

λιπεῖν. ἄλλα, συνδιέσωσε χαὶ τὰ ὁπλα χαὶ αὕτον ἐμέ. χαάγὼ 

σέν, ὦ Σώχρατες, καὶ τότ᾽ ἐκέλευον σοὶ διδόναι τἀριστεῖα, τοὺς 
᾿ς ΟΝ ᾿" - “ , Ἵ , ὍΣ ᾽ - [νὴ ΄ 

στρατηγούς" χαὶ τοῦτό γέ μοι οὔτε μέμψει οὔτ᾽ ἐρεῖς ὅτι ψευ- 
-- 9 ἂν Ἁ -» “-“ Ἁ 9. ᾿ ΕΖ) ᾽ 

δομαι" ἀλλὰ γὰρ τῶν στρατηγῶν πρὸς τούμον ἀξίωμα ἀποβλε- 
ν᾽ ᾿" ᾿ -»" ᾿ ,. 

πόντων χαὶ βουλομένων ἐμοὶ δίδοναι τοἰριστεῖα, αὐτὸς προθυμιό- 

, 3 ΄ ΙΝ Ἐς “- 
221 ὦ ἄνδρες. ἄξιον ἦν θεάσασθαι Σωχράτη. ὅτ᾽ ἀπὸ Δηλίου φυγῇ 

΄ ᾿ ΄ " , [ 

ἀνεχώρει τὸ στρατόπεδον " ἔτυχον γὰρ παραγενόμενος ἵππον 
2, ΟΞ τ δ᾽ Ὡ“ Ὰ 2. , ἘΣ ᾿ΡΆΡΟ “ΖΦ Πὸ - 3 

ἔχων. οὗτος δ᾽ ὅπλα. ἀνεχώρει οὖν ἐσχεδασικένων ἤδη τῶν ἄν- 
΄ ἘΣ .» 3... οὐ ᾿ , ἥδ ΄ δ 

θρώποων οὐτός θ᾽ ἅμα καὶ λάχης᾽ χάγὼ περιτυγχάνω, καὶ ἴδῶν 
΄ » » 2 

εὐθὺς παραχελεύομαί τ᾽ αὐτοῖν θαρρεῖν χαὶ ἔλεγον, ὅτι οὐχ 
, ᾽ - ᾿ ᾿ Ε] ᾿ς , 

ἀπολείψω αὐτώ. ἐνταῦθα δὴ χαὶ χάλλιον ἐθεασάμην Σωχράτη 
᾿ ΄ ᾿ τ Β' ᾿" Ε ἢ ἐν Ποτιδαίᾳ᾽ αὐτὸς γὰρ ἧττον ἐν φόβῳ ἡ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἵππου 
3 » δ -» ΄ “" ΄ 3 5 

εἶναι᾽ πρῶτον μὲν ὅσον περιῆν Λάχητος τῷ ἔμφρων εἰναι 
“, 2 “"᾿ Φ “ , β.. 8, “ Ἀ Ἁ δ » 9: - 

ἔπειτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἐδόχει, ὦ ᾿Αριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, χαχεῖν 
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ὔ - κι 

διαπορεύεσθαι ὥσπερ χάνθαάδε, βρενθυόμενος καὶ τὠφθαλμὼ πα- 
΄ ᾿ - . . 

ραβάλλων, ἠρέμα περισχοπῶν χαὶ τοὺς φιλίους χαὶ τοὺς πολε- 

μαίους. δῆλος ὧν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν, ὅτι, εἴ τις ἅψεται 
, ἘΦΈΡ ͵ ’ - ν 3 -» 

τούτου τἀνδρός. μάλ᾽ ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. διὸ χαὶ ἀσφαλῶς 

ἀπήει καὶ οὗτος καὶ ὃ ἔτερος᾽ σχεδὸν γάρ τι τῶν οὕτω διαχει- 
, 2 “- ’ 3... [χ ν ἢ Ἁ ᾿Ὶ [ 

μένων ἐν τῷ πολέμῳ οὐδ᾽ ἅπτονται, ἀλλα τοὺς προτροπαδὴν 

φεύγοντας διώκουσι. Πολλὰ μὲν οὖν ἄν τις καὶ ἄλλα ἔχοι 
-- κ 2 , ᾿ ΄ τ 2 ᾿ - " Ω ᾿ 
Σωχράτη ἐπαινέσαι. καὶ θαυμάσαι" ἄλλα τῶν μὲν ἄλλων ἐπι- 

΄ δας ΒΩ " " 3 - 3 4“ Ν ᾿ 

τηδευμάτων τάχ ἄν τις χαὶ περὶ ἄλλου τοιαῦτ εἴποι. τὸ δὲ 

μηδενὶ ἀνθρώπων ὅμοιον εἶναι μιήτε τῶν παλαιῶν μκήτε τῶν νῦν 
᾿ Ὡὐ οι, 9, ᾿ , Ξ Ἀνὰν 8 τὰ ἀπ ινς 
δντῶν.. τοῦτ ἄξιον παντὸς θαύματος. οἷος γάρ ́  Αχιλλεὺς .ἐγέ- 

Φ , ,ἤ᾿ Ἅ, ᾿ Α 2) Ἁ ΜῈ 

γετο, ἀπεικάσειεν ἄν τις καὶ Βρασίδαν χαὶ ἄλλους. καὶ οἷος 

αὖ Περυκλῆς. καὶ Νέστορα καὶ ᾿Αντήνορα, οἷοι δὲ καὶ ἕτεροι, 
᾿ Χ 2) ᾿ Ἀν 8 ὟΝ 5 ῳ ᾿ τ 3 ε " 

χαὶ [τοὺς] ἄλλους κατὰ ταὔτ᾽ ἄν τις ἀπεικάζοι᾽ οἷος ὃ οὑτοσὶ 

γέγονε τὴν ἀτοπίαν ἄνθρωπος, χαὶ αὐτὸς καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ, 

οὐὸ ἐγγὺς ἂν εὕροι τις ζητῶν, οὔτε τῶν νῦν οὗτε τῶν πα- 
λ - ΕῚ Ν ᾿ΣῚ ΕῚ ες 9 ᾿ , 5 ’ 3 ΄ 3 ᾽, 

αιῶν, εἰ μὴ ἄρ εἰ οἷς ἐγὼ λέγω ἀπεικάζοι τις αὐτὸν, αἀνθρὼ- 
π " ᾿ ὃ , ΟΕ δὲ ᾿ς ἣν δ " ς , 3: ϑιι ᾿ ὧν μὲν μηδενί, τοῖς δὲ Σειληνοῖς χαὶ Σατύροις. αὐτόν τε χαὶ 

τοὺς λόγους. 

ΧΧΧΨΊΙ. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς πρώτοις παρέ- 
᾿ ο , -» μ , , ΕῚ -" - 

λιπον. ὅτι χαὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ ὁμοιότατοί εἰσι. τοῖς Σειληνοῖς 

τοῖς διοιγομένοις. εἰ γὰρ ἐθέλει τις τῶν Σωχράτους ἀχούειν 

λόγων, φανεῖεν ἂν πάνυ γελοῖοι τὸ πρῶτον᾽ τοιαῦτα χαὶ ὀνό- 

ματα χαὶ ῥήματα ἔξωθεν περιαμιπέχονται, Σατύρου δή τιν 
ς » “ , , . 
ὑβοιστοῦ δοράν᾽ ὄνους γὰρ κανθηλίους λέγει καὶ χαλχέας τινὰς 

᾿ ᾿ ’ ᾿ ᾿ ᾿ , ΝΕῚ Χ » 3 » 

χαὶ σχϑτοτόμους χαὶ βυρσοδέψας, χαὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν 
2 Ἁ , , [χ6 2 Ἵ, Ν 5 ΤΑ 7, 

ταῦτα φαίνεται λέγειν. ὡστ ἄπειρος χαὶ ἄνοητος ἄνθρωπος 
- μ᾿ » ’,ὔ , ΑἹ 3 

22) πᾶς ἂν τῶν λόγων χαταγελάσειε. διοιγομένους δ᾽ ἰδὼν αὖ τις 
ἢ 9 -» » - " , μ 

χαὶ ἐντὸς αὐτῶν γιγνόμενος πρῶτον μὲν νοῦν ἔχοντας ἔνδον μό- 
ἰν ’ » , 7) -» [ 

νους εὑρήσει τῶν λόγων. ἔπειτα θειοτάτους καὶ πλεῖστ᾽ ἀγαλ- 
Φ - 3 ς - -» 

ματα ἀρετῆς ἐν αὐτοῖς ἔχοντας χαὶ ἐπὶ πλεῖστον τείνοντας, 
» ΠῚ » Ε- σὺ , ᾿ς 

μᾶλλον δ᾽ ἐπὶ πᾶν. ὅσον προσήχει σχοπεῖν τῷ μέλλοντι χαλῷ 

ΘΟ 

Ώ- 

Θ 

ΓῚ 
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χἀγαθῷ ἔσεσθα. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες, ἃ ἐγὼ Σωχράτη 

ἐπαινῶ: χαὶ αὖ ἃ μέμφομαι συμμίξας ὑμῖν εἶπον ἅ με ὕβρισε. 
. ΄ 3 4. νὰ , - ᾿ , 2 ᾿" " ΄ 

χαὶ μέντοι οὐχ ἐμὲ μόνον ταῦτα πεποίηχεν, ἄλλα χαὶ Χαρμί-ν 

δὴν τὸν Γλαύχωνος χαὶ Εὐθύδημον τὸν Διοχλέους χαὶ ἄλλους 

παάνυ πολλούς, οὺς οὗτος ἐξαπατῶν ὡς ἐραστὴς παιδικὰ μαᾶλ- 

λον αὐτὸς χαθίστατα.. ἀντ᾽ ἐραστοῦ. ἃ δὴ χαὶ σοὶ λέγω. ὦ 

᾿Αγάθων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι. ὑπὸ τούτου. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέ- 

ρῶν παθημάτων γνόντ᾽ εὐλαβηθῆναι, χαὶ μὴ χατὰ τὴν παροι- 

αἱαν. ὥσπερ νήπιον, παθόντα γνῶναι. 

ΧΧΧΝΊΠ. Εἰπόντος δὴ ταῦτα τοῦ ᾿Αλχιβιάδου, γέλωτα 
᾿ ΓΘ. -" , 2 - ΓΙ “-- ἡ ᾿" Ν ἂ» Ξ᾿ 

γενέσθαι ἐπὶ τῇ παρρησίᾳ αὐτοῦ. τι ἔδοχει ἔτι ἐρωτιχὼς ἔχειν ς 

τοῦ Σωχράτους. τὸν οὖν Σωχράτη, Νήφειν μοι δοκεῖς, φάναι, 
5. τῷ 9 ΡῚ ᾿ τ 3 κτ'.- δ᾽ ὩΣ Σ, ΄ 

ὦ ᾿Αλχιβιάδη. οὐ γὰρ ἄν ποθ΄ οὕτω χομψῶς χύχλῳ περιβαλ- 

λόμενος ἀφανίσαι ἐνεχείρεις οὐ ἕνεχα ταῦτα πάνθ᾽ εἴρηκας, χαὶ 
ς 3 , ι ΓΕ ι -» ι , ς΄ ᾽ 

ὡς ἐν παρέργῳ δὴ λέγων ἐπὶ τελευτῆς αὐτὸ ἔθηκας, ὡς οὐ 
΄ ΄ “ ψδεν 5. “ Π 

πάντα, τούτου ἕνεχα εἰρηκώς, τοῦ ἐμὲ χαὶ ᾿Αγάθωνα διαβαλ- 
᾿] " ᾿ , 
Ι 

᾿ » 

θωνα δ᾽ ὑπὸ σοῦ ἐρᾶσθα.. χαὶ ὑκηδ᾽ ὑφ ἑνὸς ἄλλου ἀλλ οὐκ 

ἔλαθες. ἀλλὰ τὸ Σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο χαὶ Σευληνυκὸν 
- ᾿ἜΣξ 4. ΄» 53. ,""», ΄ ἄν γα 

χατάδηλον ἐγένετο. ἀλλ΄, ὦ φίλε ᾿Αγάθων, μηδὲν πλέον αὐτῷ 
᾿ 9 Α « [χὰ ᾿Ξ " ᾿ " 

γένηται, ἀλλὰ παρασχευάζου. ὅπως ἐμὲ χαὶ σὲ μηδεὶς δια- 
- σενλ 3 ΄ -» ν" 3 . ἢ 

βαλεῖ. 1ὸν οὖν ᾿Αγάθωνα εἰπεῖν, Καὶ μήν. ὦ Σώχρατες, χ- 
, 

- δυνεύεις ἀληθῆ λέγεω  τεχμαίρομιοι δὲ χαὶ ὡς χατεχλίνη ἐν « 
, ᾽ - κι - “ " Ὁ » ΄ δὼ 3 

μέσῳ ἐμοῦ τε χαὶ σοῦ. ἵνα χωρὶς ἡμᾶς διαλαβῃ. οὐδὲν οὖν 
͵) “» , " ι ΄ 

πλέον αὐτῷ ἔσται. ἀλλ᾿ ἐγὼ παρὰ σὲ ἐλθὼν χαταχλινήσομαι. 
΄ , ᾿ - ΄ “ὦ Ὁ ς , , 

Πάνυ γε, φάναι τὸν Σωχράτη. δεῦρ ὑποχάτω ἐμοῦ χατα- 
, 5 γγ. “- Γ - . τ9 Ε ΄ κι ἴα 

χλίουι Ζεῦ, εἰπεῖν τὸν ᾿Αλχιβιάδην, οἵ αὖ πάσχω ὑπὸ 
- 2 ΄ 1) , “- -» - 9 2 Η 

τοῦ ἀνθρώπου. οἴεταί μου δεῖν πανταχῇ περιεῖναι, ἀλλ᾽ εἰ 

«ἡ τι ἄλλο. ὦ θαυμάσιε. ἐν μέσῳ ἡμῶν ἔα ᾿Αγάθωνα χατα- 
Ἰὼ 2 ΑΡῚ φει ΄ " ᾿ ΄ ,. ν ᾿ ν 

γεῖσθαι. ᾿Αλλ ἀδύνατον, φαναι τὸν Σωχρατη" σὺ μὲν γᾶρ 
Ξ 3 " . 2 - " ἜΣ 

ἐμὲ ἐπήνεσας, δεῖ δ᾽ ἐμὲ αὖ τὸν ἐπὶ δεξί ἐπαινεῖν. ἐαν οὖν 

ὑπὸ σοὶ χαταχλινῇ ᾿Αγάθων. οὐ δήπου ἐμὲ πάλιν ἐπαινέσεται, 

΄ - ᾽ βν ὦ. τὰ κ᾿ ᾿ Ε ΕῚ ΄ 

ἰόμενος δεῖν ἐμὲ μὲν σοῦ ἐρᾶν χαὶ μιηδενος ἄλλου. Αγαᾶ- ἃ 
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228 πρὶν ὑπ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι. ἀλλ᾽ ἔασον. ὦ δαιμόνιε, γχαὶ 

μὴ ὑμϑήρῃς τᾷ 

ἐπιθυμῷ αὐτὸν ἐγκωμιάσαι. ᾿Ιού. ἰού, φάναι τὸν ᾿Αγάθωνα, 

, ΡΟ, » -»" Χ , 

μειρακίῳ ὑπ ἐμοῦ ἐπαινεθῆναι" χαὶ γὰρ πᾶνυ 

᾿Αλχιβιάδη. οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ἂν ἐνθάδε μείναιμι, ἀλλὰ παντὸς 

μᾶλλον μεταναστήσομαι. ἵν᾿ ὑπὸ Σωχράτους ἐπαινεθῶ. Ταῦτ᾽ 

ἐχεῖνα. φάναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην, τὰ εἰωθότα" Σωχράτους πα- 

ρόντος τῶν χαλῶν μεταλαβεῖν ἀδύνατον ἄλλῳ. χαὶ νῦν ὡς 
Η͂ 

εὐπόρως χαὶ πιθανὸν λόγον ηὗρεν, ὥστε παρ ἑαυτῷ τουτονὶ 

χαταχεῖσθαι. 

ἰ-ν ΧΧΧΙΧ. Τὸν μὲν οὖν ᾿Αγάθωνα ὡς χαταχεισόμενον παρὰ 
-“ ’ὔ 2 , ἘΙ 4 ’ - δὰ ΡΞ Ο ἴ:Ὰ 

τῷ Σωχράτει ἀνίστασθαι" ἐξαίφνης δὲ χωμαστὰς ἥχειν ΜΕ 

πόλλους ἐπὶ τὰς θύρας. χαὶ ἐπιτυχόντας ἀνεῳγμέναις ἐξιόν- 

τος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς χαὶ χατα- 
, ᾿ , 9 3 ᾿ 3 Ψ-Ἂ ᾿] 

χλίνεσθαι. χαὶ θορύβου μεστὰ πάντ᾽ εἶναι, χαὶ οὐχέτ᾽ ἐν 

χόσμῳ οὐδενὶ ἀναγχάζεσθαι πίνειν πάμπολυν οἶνον. τὸν μὲν 

οὖν ᾿Ερυξίμαχον καὶ τὸν Φαῖδρον καὶ ἄλλους τινὰς ἔφη ὁ 

᾿Αριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, ὃ δ᾽ ὕπνον λαβεῖν χαὶ χα- 

Ξῦ ᾿ ἷ ε ν τῶν νυχτῶν οὐσῶν. ἐξε- ταδαρθεῖν πάνυ πολύ, ἅτε μαχρῶν τῶν νυχτῶν οὐσῶν. ἐξ τ 

4 Σ Ὁ. Ὁ - [πὰ Ν Ἵ" ᾿ ."- [ο γρέσθαι δὲ πρὸς ἡμέραν ἤδη ἀλεκτρυόνων ἀδόντων, ἐξεγρό- 
. 5ξς ᾿ ᾿ 3) ΄ ι . ’ 

μενος ὃ ἰδεῖν τοὺς μὲν ἄλλους χαθευδοντας χαὶ οἰχομιένους᾽ 
3 , Α . 2 ΄ Η δα, ΒΩ δ Ὁ 
᾿Αγάθωνα δὲ χαὶ Λριστοφάνη χαὶ Σωχράτη ἔτι μόνους ἐγρη- 

΄, ᾿ , 2 ΄, ΄ ΕΕΒΙ “ ᾿ : 
γορέναι, χαὶ πίνειν ἐχ φιάλης μεγάλης ἐπὶ δεξιά. τὸν οὖν 

- ΄ χει ὔ ᾿ 7 ς ΄ 

Σωχράτη αὐτοῖς διαλέγεσθαι. χαὶ τὰ μὲν ἄλλα ὁ ᾿Αριστό- 
"" 3 :- » » ΄ ᾿ 5 » 

δημος οὐχ ἔφη μεμνῆσθαι τῶν λόγων οὗτε γὰρ ἐξ ἀρχῆςἀ 
ν , Χ ΄ 

παραγενέσθαι ὑπονυσταάζειν τε τὸ μέντοι χεφάλαιον, ἔφη. 
, Ἁ - -»" » 

προσαναγχάζειν τὸν Σωχράτη ὁμολογεῖν αὐτοὺς τοῦ αὐτοῦ 
2 }: 3 , » 
ἄνδρος εἰναι χωμωδίαν χαὶ τραγῳδίαν ἐπίστασθαι ποιεῖν, χαὶ 

ν 3 » 
τὸν τέχνῃ τραγῳδοποιὸν ὄντα χαὶ χωμῳδοποιὸν εἶναι. ταῦτα 

᾿ 3 , 3 λ , 

δὴ ἀναγκαζομένους αὐτοὺς χαὶ οὐ σφόδρ ἑπομένους νυστά- 
ϑ' πε }] - } 3 ΄ 27, 2 

ἕειν χαὶ πρῶτον μὲν χαταδαρθεῖν τὸν ᾿Αριστοφάνη,. ἤδη ὃ 
ς , Χ 3 ΄ ᾿ 5 ΄ 

ἡμέρας γενομένης τὸν ᾿Αγάθωνα. τὸν οὖν Σωχράτη, χατα- 

ὅ 
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΄ 3 ΕῚ , 2 ; 3 2 , ιν" ΒΓ ,᾽ " 

χοιμνήσαντ᾽ ἐχείνους, ἀνασταντ᾽ ἀπιέναι. καί ἐ ὥσπερ εἰώθει 

ἕπεσθαι. χαὶ ἐλθόντα εἰς Λύχειον, ἀπονιψάμιενον, ὥσπερ ἄλ- 
Ὰ ΡΩΝ ς ͵ - Ν , " , 

λοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν, καὶ οὕτω διατρίψαντ᾽ εἰς 

ἑσπέραν οἴκοι ἀναπαύεσθαι. 

Ζοηαθ ἰγρὶβ Ετ. ΤΟΙ Δ Π. 
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